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Nowa jakość
orzecznictwa w LEX
Sprawdź nowe funkcjonalności i powiązania oraz korzystaj z najnowszych orzeczeń!
Ponad 3 tysiące nowych orzeczeń sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych dodawanych
miesięcznie bezpośrednio z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych do bazy programu LEX oraz
zespół unikalnych funkcji ułatwiających pracę z dorobkiem judykatury.
Masz pełen przegląd
instancyjności
– prześledzisz ścieżkę
sprawy od rejonu
do apelacji.

Poznasz orzecznictwo
dotyczące powszechnych
tematów, które jeszcze
nie trafiły do sądów
wyższej instancji.

Jednym kliknięciem
znajdziesz bogaty zbiór
odesłań do publikacji,
w których orzeczenia
są cytowane.

www.LEX.pl/nowe-orzecznictwo

Od Dziekana
Życzymy Państwu wspaniałych,
radosnych i pełnych nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,
w otoczeniu bliskich,
kochających ludzi.
Niech wszystko, co kryją w sobie
te wyjątkowe Święta
– dobro, spokój
i ciepło ludzkich serc
towarzyszy Państwu
nie tylko przy wigilijnym stole,
lecz przez cały Nowy Rok.
Dziekan i Rada
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Krakowie
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Słowo od Dziekana
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Listopad był bez wątpienia miesiącem „wyborczym”. Temat wyborów pojawiał się w prasie, w Internecie, w rozmowach między znajomymi. Także i ja
podejmowałem go wielokrotnie, również ze znajomymi radcami nie będącymi
delegatami. Nie zdradzając swych sympatii zastanawialiśmy się kto jest lepszym kandydatem, czyj program i postawa mogą bardziej wpłynąć na nasze
codzienne życie, na prowadzenie działalności gospodarczej. Czy lepsza jest
Kandydatka czy Kandydat? Jakie ich cechy i doświadczenia byłyby bardziej
przydatne? Kto ich popiera i z jakimi grupami współpracują?
W końcu, po chwili takiego zawoalowanego badania stawiałem pytanie:
- A Ty na kogo byś głosował?
- No chyba jednak na Trumpa…
-??? To my chyba nie o tych samych wyborach rozmawiamy.
- A o jakich?
- No pomiędzy Marią Ślązak a Maciejem Bobrowiczem.
- A kto to???
- Kandydaci na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych…
I tu nasuwa się pytanie - dlaczego „przeciętny” radca prawny nie był zainteresowany wyborami Prezesa i Krajowej Rady Radców Prawnych? Bo szum medialny zdominowały wybory w USA? Bo nie liczy na realny wpływ
władz samorządu na jego sytuację zawodową? Bo w jego ocenie samorząd jest mało przydatny? Bo go to
po prostu nie interesuje – nie kandydując ma ważniejsze sprawy na głowie? A może wszystkiego po trochu?
Bez względu na udzielaną odpowiedź warto, by nowo wybrani członkowie KRRP i jej Prezydium zastanowili się
nad tym, gdy opadną już emocje wyborcze. By zapatrzeni w siebie i swojego kandydata uświadomili sobie, że
nie każdy z wypiekami na twarzy czekał na wynik wyborów, nie każdy w napięciu wypatrywał białego dymu…
Że swoją przydatność dla samorządu, a samorządu dla wszystkich radców trzeba będzie wykazać ciężką pracą
oraz zgłaszanymi i realizowanymi inicjatywami.
Jedną z uchwał, nad jakimi debatował Krajowy Zjazd Radców Prawnych, była uchwała dotycząca propozycji
zmiany ordynacji wyborczej poprzez wprowadzenie zasady incompatibilitas, w uproszczeniu - zakazu łączenia
funkcji w Prezydium KRRP z funkcjami w Prezydium OIRP. Propozycja nie została przyjęta, a argumenty jej
przeciwników sprowadzały się do twierdzeń, iż trzeba zapewnić przepływ informacji i udział we władzach doświadczonych osób… Doprawdy, w liczącym blisko 50 tysięcy członków samorządzie nie da się tego osiągnąć
inaczej, jak poprzez dublowanie funkcji? W tym kontekście muszę pochylić czoła i przyznać – trzeba mieć odwagę
by zaryzykować i mierząc w funkcję w Prezydium KRRP rezygnować z reelekcji w swojej Izbie.
Prezesem KRRP ponownie wybrany został Maciej Bobrowicz. Do KRRP wybrani wybrano następujących członkowie OIRP Kraków: Ewa Bielecka, Andrzej Kadzik, Tomasz Korpusiński, Danuta Rebeta. Ponadto członków
stałym KRRP z OIRP Kraków będzie Danuta Koszyk - Ciałowicz, wybrana przez Zgromadzenie Radców Prawnych
naszej Izby w czerwcu 2016 r. W dniu 19 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie KRRP
X kadencji. Krajowa Rada zdecydowała, że Prezydium w X kadencji będzie składać się z 16 osób, w tym Prezesa,
4 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 9 członków.
Z satysfakcją informuję, iż radca prawny Danuta Koszyk - Ciałowicz wybrana została Skarbnikiem KRRP, na-

3

Słowo od Dziekana
tomiast przewodniczącą Wyższej Komisji Rewizyjnej została radca prawny Joanna Żurek - Krupka. Składając
Szanownym Paniom gratulacje powiem, że chyba już nie będę irytował się złośliwymi dowcipami o krakowskich
centusiach – wprost przeciwnie, mam nadzieję, że każdy samorządowy grosz będzie teraz bardzo dokładnie
oglądany przed wydaniem. Z obu stron.
Jak o tym kiedyś już pisałem, do zadań realizowanych w izbach okręgowych władze krajowe muszą dodać
skuteczne i godne reprezentowanie nas wobec organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Do zadań
realizowanych w izbach okręgowych, czyli tych zadań, które do znudzenia będę ujmował w hasła: promocja,
edukacja, integracja. Jak wyglądała ich realizacja w naszej Izbie w ostatnim kwartale? O szczegółach dowiecie
się Państwo z lektury niniejszego Biuletynu, na bieżąco informowaliśmy też o nich na stronie facebookowej
i w newsletterach, w tym miejscu zwrócę więc uwagę na wybrane tylko kwestie.
Promocji zawodu radcy prawnego ma służyć cykl spotkań „Rozprawa z prawem”, zainicjowany 26 października
konferencją w Nowym Sączu „Opóźnienia w zapłacie – rzeczywistość prawna i gospodarcza”. Na grudzień zaplanowana została konferencja „Prawnik przyszłości”, współorganizowana z Wydziałem Prawa i Administracji
UJ. Konferencje dla profesjonalistów to jedno, stała obecność w mediach adresowanych do potencjalnych
klientów to drugie. Stąd tak istotny jest udział radców prawnych we współtworzonym przez OIRP w Krakowie,
a emitowanym na antenie Radia Kraków cyklu audycji „Z prawem na ty”. W każdym miesiącu poruszany będzie
inny temat, a radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie obecni będą na antenie Radia
w każdą środę o godzinie 10.50.
Jak wspomniałem ten cykl poradników służyć ma przede wszystkim promocji zawodu, wzmocnieniu jego rozpoznawalności. Udział w audycjach może być jednak wykorzystany także do promocji radców biorących w nich
udział. Jak to robić mogliśmy dowiedzieć się na szkoleniu „Komunikacja i promocja kancelarii prawnej w sieci”.
Cieszyło się ono bardzo dużą popularnością, choć frekwencją nie pobiło szkolenia „Informatyzacja procesu
cywilnego”, które w odpowiedzi na duże zainteresowanie było powtarzane. Uatrakcyjnienie i dopasowanie do
potrzeb radców prawnych oferty szkoleń to kolejne realizowane przez nas zadanie.
Nadal też twierdzę, że integracja jest ważnym zadaniem samorządu. Przekonany bowiem jestem, że wzajemne
poznanie ułatwia życie, a mówiąc też wprost, inaczej traktujemy ludzi których poznaliśmy osobiście, w sympatycznych okolicznościach. Czasem taka pozazawodowa znajomość może wpłynąć na poprawę relacji zawodowych. Wspomnianej integracji służyła między innymi impreza dla aplikantów, czy też spotkanie na strzelnicy
na Pasterniku. Zastanawiałem się, czy wspominać tu o zasłyszanej plotce, ale jest tak absurdalna, iż być może
jej przytoczenie nawet Państwa rozbawi. Więc dementuję - impreza na strzelnicy nie była przeprowadzoną za
pieniądze samorządu akcją rekrutacyjną do wojsk obrony terytorialnej… Uczestnicy wnosili wpłaty własne,
ponadto część kosztów pokrył sponsor, jeden z krakowskich dilerów samochodowych. No i oczywiście nie
było żadnej rekrutacji. Taka plotka utwierdza mnie jednak w przekonaniu, że zawsze mogę liczyć na życzliwą
i obiektywną recenzję podejmowanych inicjatyw. Z góry dziękuję.
Zbliżają się Święta. Tym z Państwa, którzy obchodzą katolickie Święta Bożego Narodzenia życzę, by przeżyli
w pełni ich religijny wymiar. Tym, którzy fetują „winter holidays” życzę chwil głębszej refleksji. Wszystkim życzę
radosnych Świąt w otoczeniu bliskich, prawdziwie życzliwych osób, w atmosferze wzajemnej serdeczności. By
wzburzony ocean codzienności uspokoił się na ten czas, bez względu na to czy zmierzamy do znanego portu,
czy płyniemy w nieznane…
dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w Izbie
XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który obradował w Warszawie
w dniach 3 – 5 listopada 2016 wybrał nowe władze samorządu
radcowskiego X kadencji (2016 - 2020)
Po raz pierwszy o funkcję Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych ubiegało się trzech kandydatów,
w osobach: Macieja Bobrowicza (pełniącego tą funkcję dwukrotnie w latach 2007 do 2013), Ryszarda
Ostrowskiego - Dziekana OIRP w Katowicach oraz Marii Ślązak (pełniącej funkcję Wiceprezesa KRRP w IX
Kadencji, a także mającej w swym dorobku pełnienie funkcji Prezydenta międzynarodowej organizacji
prawników CCBE). Każdy z kandydatów przedstawił swój program.
Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych został wybrany Maciej Bobrowicz, uzyskując już w pierwszej
turze głosy 165 delegatów. Pozostali kandydaci otrzymali: Maria Ślązak 104 głosy, a Ryszard Ostrowski
43 głosy.

Przed przystąpieniem do kolejnych wyborów Zjazd zdecydował o zwiększeniu maksymalnej liczebności
organów wybieranych przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych na X kadencję uchwalając, iż:
• Krajowa Rada Radców Prawnych liczyć będzie 69 członków,
• Wyższa Komisja Dyscyplinarna - 19 członków,
• Wyższy Sąd Dyscyplinarny - 38 sędziów.
Członkiem Prezydium i Skarbnikiem Krajowej Rady Radców Prawnych została wybrana Danuta
Koszyk-Ciałowicz (Dziekan naszej Izby w IX kadencji), wybrana już wcześniej także przez Zgromadzenie Wyborcze OIRP w Krakowie na stałego członka KRRP w Warszawie.
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Ponadto Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie
reprezentować będą:
- w Krajowej Radzie Radców Prawnych
Ewa Bielecka
Andrzej Kadzik
Tomasz Korpusiński
Danuta Rebeta;
- w Komisji Rewizyjnej:
Joanna Żurek-Krupka, której powierzono (po ukonstytuowaniu się Komisji) pełnienie funkcji Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej;
- w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym:
Anna Karaś
Magdalena Szepczyńska
Podczas Zjazdu, aktywny udział w pracach Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Skrutacyjnej brali udział nasi
delegaci: Joanna Żurek-Krupka, Joanna Cisak Kochaniewicz , Tomasz Ciałowicz.
Delegaci dokonali wyboru Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, którym został
- Jarosław Sobutka z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
XI Zjazd Radców Prawnych przyjął wytyczne działania samorządu radców prawnych na lata 20162020. Podkreślając, że działania samorządu wymagają stałego dostosowywania się do wyzwań
jakie niesie współczesność, Zjazd określił następujące priorytety:
1. strategicznym celem samorządu zawodowego radców prawnych jest podtrzymywanie wysokiego
statusu zawodowego radców prawnych, niezależnie od formy i miejsca wykonywania zawodu.
W przyjętej Uchwale Zjazd podkreślił konieczność:
• upowszechnienia w świadomości publicznej rozróżniania rynku usług prawniczych wykonywanych
przez prawników posiadających specjalne uprawnienia zawodowe (nabyte w drodze aplikacji i praktyki zawodowej, potwierdzające wysokie kwalifikacje i wiedzę prawniczą), skutkujące odpowiednią
jakością usług prawniczych, od usług prawniczych o niezłożonym, prostym charakterze, które mogą
być wykonywane przez osoby posiadające jedynie tytuł magistra prawa;
• prowadzenia akcji informującej społeczeństwo o tym, jakimi zasadami kierują się radcowie prawni
w wykonywaniu zawodu i co odróżnia ich od prawników niezrzeszonych w samorządach prawniczych;
• dyskusji nad zmianami ustawodawstwa regulującego status zawodowy radcy prawnego w kierunku:
poszerzania uprawnień, możliwości wykonywania zawodu w spółkach kapitałowych, dążenia do wprowadzenia ustawowej waloryzacji opłat za czynności radców prawnych, wypracowania kompleksowego
modelu wynagradzania radców prawnych za pomoc prawną świadczoną z urzędu;
• wspierania wszelkich działań służących zagwarantowaniu bezwzględnego poszanowania tajemnicy

6

Ważne w Izbie
zawodowej radcy prawnego, której ochrona jest równoznaczna z ochroną praw podstawowych klienta
i służy umacnianiu praworządności;
• stworzenia na szczeblu centralnym systemu monitorowania przejawów działań zmierzających do
ograniczania bezwzględnego poszanowania tajemnicy zawodowej;
• ochrony interesów zawodowych radców prawnych zatrudnionych w organach administracji publicznej;
2. w zakresie promocji zawodu radcy prawnego i jego obecności na forum społecznym wytyczne
zalecają potrzebę zintensyfikowania działań uświadamiających społeczeństwu zakres kompetencji radców
prawnych, między innymi poprzez budowanie aplikacji mobilnych, platform interaktywnej komunikacji
- celem docierania do klienta i kreowania wizerunku nowoczesnego i profesjonalnego radcy prawnego,
podejmowanie akcji marketingowych we wszystkich mediach o zasięgu krajowym i regionalnym, poprzez
obecność w mediach społecznościowych;
3. w zakresie udziału samorządu w stanowieniu o kształtowaniu prawa wskazano na potrzeby:
• reagowania na budzące wątpliwości z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego zmiany
legislacyjne dotyczące zmian ustrojowych statusu radcy prawnego oraz konstytucyjnego prawa do
zrzeszania się w samorządach zawodowych;
• opiniowania zmian legislacyjnych przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP i publiczne prezentowanie stanowiska samorządu w tych sprawach w środkach masowego przekazu;
4. w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zawodu radcy prawnego wytyczne zalecają reagowanie
na wszelkie naruszenia zasad wykonywania zawodu lub etyki radcy prawnego poprzez:
• dbałość o przestrzeganie i podwyższanie jakości procedur dyscyplinarnych, przeciwdziałanie przewlekłości postępowań, zapewnienie rzecznikom dyscyplinarnym oraz sądom dyscyplinarnym właściwych
warunków pracy oraz umożliwienie szkoleń w zakresie sprawowanych funkcji,
• zapewnienie dostępu do orzeczeń dyscyplinarnych w postaci elektronicznej
• analizę obecnego systemu wizytacji, wypracowanie spójnego modelu działania samorządu w tym
zakresie, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ustawowych;
5. w zakresie aplikacji wytyczne preferując aplikację radcowską jako podstawową drogę do uzyskania prawa do wykonywania zawodu, zalecają równoczesne analizowanie modelu szkolenia
i jego modernizację poprzez:
• poszerzenie praktyk aplikantów (o praktyki odbywane w organach prokuratury i sądach administracyjnych),
• rozszerzenie programu szkolenia z zakresu sprzedaży usług prawniczych, kreowania marki danego radcy
prawnego w Internecie, wykorzystanie tzw. umiejętności miękkich w praktyce zawodowej,
• stosowanie nowoczesnych metod szkolenia (e- learning),
• doskonalenie metod pracy i wykonywanie funkcji patrona;
6. w zakresie szkolenia zawodowego wytyczne, zwracają uwagę na konieczność ciągłego podnoszenia
kwalifikacji przez radców prawnych, co służy umacnianiu zaufania publicznego do zawodu. Zalecają położenie nacisku na szkolenie w zakresie korzystania z instrumentów elektronicznych przy wykonywaniu zawodu
oraz na szkolenie z zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego na tle doświadczeń sądownictwa
dyscyplinarnego oraz aby szkolenia te zostały objęte szczególną pieczą Krajowej Rady Radców Prawnych.
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7. w zakresie organizacji samorządu podkreślano potrzebę przeprowadzenia debaty wewnątrzsamorządowej celem dalszej demokratyzacji struktur i procesów decyzyjnych w samorządzie przez rozważenia
wprowadzenia zasady bezpośredniego wyboru wszystkich członków Krajowej Rady Radców Prawnych
w izbach, które stanowiłyby okręgi wyborcze, z uwzględnieniem niezbędnych zmian ustawowych.
8. w zakresie współpracy zagranicznej wytyczne przewidują kontynuacje obecnych inicjatyw w działalności zagranicznej samorządu, zalecając m.in. uczestnictwo w przedsięwzięciach zapewniających
wpływ radców prawnych na wypracowywanie przez międzynarodowe i europejskie organizacje zawodowe
stanowisk ważnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów wymiaru sprawiedliwości. Wskazano
na konieczność utrzymywania aktywności w CCBE, w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników
(IBA), Europejskim Stowarzyszeniu Prawników (AEA-EAL), Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) Stowarzyszeniu Prawników Przedsiębiorstw (ECLA), a także rozwijanie kontaktów z organizacjami prawników
z krajów Partnerstwa Wschodniego.
Wytyczne Zjazdu podkreślają ponadto potrzebę zwiększania integracji środowiska radców prawnych,
poprzez przygotowanie przez okręgowe rady radców prawnych łatwo dostępnych platform wymiany
doświadczeń między radcami prawnymi, opartych na zasadach solidarności środowiskowej, wolontariatu
i koleżeństwa.
Zjazd postuluje również przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwości wsparcia socjalnego dla
członków naszego samorządu pozostających w trudnej sytuacji materialnej tak przez Fundusz Seniora
działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, jak i fundusze poszczególnych okręgowych izb, a także
Fundację Radców Prawnych „Subsidio Venire”.
Danuta Rebeta
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w Izbie
Nieodpłatna pomoc prawna - kolejna edycja
Izba Krakowska także w tym roku już we wrześniu przystąpiła do wykonywania zadań wynikających
z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pierwszym istotnym krokiem było
ustalenie z powiatami i miastami na prawach powiatu lokalizacji punktów, w których w 2017r. ma być
udzielana przez radców prawnych naszej Izby nieodpłatna pomoc prawna. Dobra współpraca i komunikacja z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru działania Izby umożliwiła sprawne i szybkie
ustalenie projektów porozumień dotyczących Rady OIRP w Krakowie oraz tych jednostek na 2017 rok - co
jednocześnie pozwoliło na ostateczne ustalenie lokalizacji punktów i czasu, w którym ma być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna.
Mając już wiedzę o ilości punktów, ich położeniu, oraz dniach i godzinach pracy ustalono, że do obsadzenia
pozostaje łącznie 137 „punktodni”, co stanowi iloczyn miejsc i dni, w których ma być świadczona pomoc
prawna w następnym roku kalendarzowym. Na każdy z tych „punktodni” radcy prawni naszej Izby mogli
składać swoje deklaracje. Rada OIRP przeprowadziła następnie w formie elektronicznej (tylko kilkadziesiąt
deklaracji wypłynęło w formie papierowej) nabór radców prawnych zainteresowanych udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. Po zamknięciu naboru ustalono, że zainteresowanych udzielaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej było 284 radców prawnych i że złożyli oni w sumie 3.860 deklaracji.

Dziekan Rady dr Marcin Sala-Szczypiński u Prezydenta J.Majchrowskiego podpisuje porozumienie o nieodpłatnej pomocy
prawnej na 2017 rok
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Największa ilość deklaracji udzielania pomocy prawnej została złożona na punkty zlokalizowane w mieście Krakowie: od 30 do 65 średnio na jeden punkt i dzień wskazany do świadczenia pomocy prawnej.
Rada OIRP w Krakowie powołała Komisję, która dokonała weryfikacji zgłoszonych aplikacji, zgodnie
z zasadami ustalonymi w Regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej i dokumentowania tej pomocy. Następnie Komisja przeprowadziła 137 losowań, aby zgodnie
z zasadami Regulaminu wyznaczania radców prawnych ustalić projekt wykazów radców prawnych, którzy
w poszczególnych punktach i dniach będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.
Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016r. Rada OIRP ustaliła wykazy radców prawnych wyznaczonych
do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Wykazy te są dostępne na stronie OIRP w Krakowie.
W tym samym czasie został też przeprowadzony nabór radców prawnych deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku. Deklaracje udzielania pomocy prawnej
cudzoziemcom złożyło w naszej Izbie 29 radców prawnych i także w dniu 17 listopada 2016 r.Rada OIRP
w Krakowie ustaliła listę radców prawnych deklarujących gotowość udzielania cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
Alicja Juszczyk
Wicedziekan ds. organizacyjnych
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Wydarzenia
Sprawozdanie z konferencji poświęconej występowaniu przed
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W dniach 5-6 października 2016 roku, z ramienia OIRP Kraków, wziąłem udział w odbywającej się w Trewirze i Luksemburgu konferencji poświęconej występowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (Litigating European Union Law), która została zorganizowana przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze oraz Fundację Prawników Europejskich (ELF) w Hadze.
Uczestnikami szkolenia byli profesjonalni pełnomocnicy z krajów Unii Europejskiej (oprócz siedmiorga
radców prawnych z Polski, w wydarzeniu brali udział prawnicy z Irlandii, Hiszpanii oraz Finlandii). Celem
seminarium było pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, jak również zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego reprezentowania Klientów przed tym Trybunałem.
Warsztaty, które odbywały się pierwszego dnia, były podzielone na trzy części. W czasie pierwszej z nich,
na którą składały się dwie prelekcje, poznawaliśmy system sądowy Unii Europejskiej. Christian Gänser,
asystent sędziego Trybunału, objaśniał skład, organizację oraz kompetencje Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Opowiadał również o niedawnej reformie Sądu (the General Court), a także opisywał
„od kuchni” proces rozpoznawania sprawy od momentu jej wpływu do Trybunału, aż do wydania wyroku.
Prowadzący szczególnie mocno podkreślał znaczenie biblioteki Trybunału, która – według jego relacji
– liczy około 230 000 pozycji, wśród których znaleźć można wszystkie liczące się publikacje prawne
krajów Unii Europejskiej.
Joni Heliskoski, dyrektor Departamentu Unijnych Postępowań Sądowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Finlandii, w drugim wykładzie pierwszej części omawiał rodzaje postępowań przed Trybunałem,
ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których występować mogą profesjonalni pełnomocnicy, a to:
postępowanie prejudycjalne, a także niektóre skargi bezpośrednie. Prelegent podkreślał, że w jego ocenie
Trybunał jest obecnie maksymalnie dociążony pracą i nie jest w stanie przyjmować kolejnych spraw bez
uszczerbku dla jakości orzecznictwa. W tym kontekście warto wskazać, że w 2015 roku do Trybunału
Sprawiedliwości (the Court of Justice) wpłynęło 713 nowych spraw, a do Sądu (the General Court) 831.
Organy te w minionym roku wydały orzeczenia w odpowiednio: 616 i 987 sprawach, a w trakcie rozpoznawania – według stanu na 31 grudnia 2015 roku - jest odpowiednio: 884 i 1267 postępowań. Wskutek
powyższego, średni czas trwania postępowania prejudycjalnego w pierwszej instancji wynosi 15 miesięcy,
a postępowania w sprawie dotyczącej konkurencji aż 47 miesięcy.
Kolejne części seminarium miały wymiar bardziej praktyczny. Partner w kancelarii White&Case, James
Killick radził, jak skutecznie wnieść skargę bezpośrednią (direct action), a hiszpański profesor i adwokat
Daniel Sarmiento opisywał sposoby przekonywania sędziów krajowych, co do zadania pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W pewnym uproszczeniu, zdaniem wykładowcy,
najskuteczniejszym sposobem przekonania sądu krajowego jest wykonanie przez pełnomocnika pracy
za sąd krajowy, to jest zaprojektowanie pytania prejudycjalnego, które pełnomocnik chce, aby sąd zadał
Trybunałowi, w ten sposób, aby jedyną czynnością sądu krajowego było przekopiowanie treści pytania.
Nadto, hiszpański prelegent wskazywał na możliwości reakcji w sytuacji, w której pytanie zadane przez sąd
krajowy (lub proponowana przez sąd krajowy odpowiedź na to pytanie) nie odpowiada oczekiwaniom peł-
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nomocnika. Obaj prowadzący doradzali także jak dobrze wypaść w trakcie pisemnej i ustnej fazy każdego
z postępowań oraz – co nie powinno
dziwić - podkreślali znaczenie dobrego przygotowania merytorycznego;
albowiem zasadą jest, że sędziowie
Trybunału zadają pełnomocnikom pytania dotyczące zagadnień prawnych
związanych ze sprawą. Największym
zainteresowaniem uczestników w tej
części szkolenia cieszyła się jednak
kwestia zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem.
Ostatnim merytorycznym aspektem
pierwszego dnia seminarium było
zaprojektowanie przez uczestników
szkolenia skargi bezpośredniej do
Trybunału - na bazie podanego stanu
faktycznego. Prace były omawiane
przez prowadzących (James Killick
oraz Genevra Forwood).
Po zakończeniu części merytorycznej
zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na uroczystą kolację, w trakcie
której mieliśmy okazję do poruszenia
mniej formalnych tematów i nawiązania kontaktów towarzyskich. Bawiliśmy się wyśmienicie do późnych
godzin nocnych, a następnego dnia
rano pojechaliśmy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Trybunale obserwowaliśmy jedną z rozpraw, która odbywała się tego dnia. Na uznanie zasługuje fakt, iż
przed rozprawą specjalnie oddelegowany pracownik Trybunału, korzystając z wcześniej przygotowanej
prezentacji, szczegółowo opisał nam problem prawny, który był przedmiotem postępowania, jak również
objaśnił nam stanowiska obu stron sporu. Po rozprawie spotkaliśmy się z Panią dyrektor służb językowych
Trybunału, która opowiedziała o specyfice pracy tłumaczy w Trybunale oraz udzieliła wskazówek na temat
sposobu formułowania wypowiedzi w czasie wystąpień przed Trybunałem, by osiągnąć jak najlepszy efekt
końcowy. Podpowiedzi Pani dyrektor miały duży walor praktyczny, albowiem treść pism procesowych
i ustnych wystąpień stron postępowania jest tłumaczona sędziom Trybunału z języka postępowania na
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język francuski, a więc ostateczny efekt pracy pełnomocnika zależy nie tylko od jego merytorycznego
przygotowania, ale również od poziomu jego współpracy z tłumaczami Trybunału.
W tym kontekście warto zaznaczyć, że językiem postępowania przed Trybunałem w sprawach wszczętych
na podstawie skarg bezpośrednich jest – co do zasady – język wybrany przez stronę skarżącą, a w przypadku postępowania prejudycjalnego: język sądu, który zadał pytanie prejudycjalne. Ciekawostką jest
również, że służby tłumaczeniowe stanowią aż około 47% spośród wszystkich osób zatrudnionych w Trybunale (tj. spośród około 2122 pracowników). Według zapewnień Pani dyrektor są one przygotowane do
dokonania tłumaczenia w każdej z 552 możliwych kombinacji językowych.
Podsumowując, stwierdzić należy, że pomimo tego, iż seminarium trwało jedynie niecałe dwa dni, było
ono wartościowym wydarzeniem. W mojej ocenie, największymi zaletami konferencji były: praktyczny
wymiar szkolenia, jego wysoki poziom merytoryczny oraz możliwość nauki i wymiany poglądów w międzynarodowym środowisku prawników-praktyków. Na koniec, składam serdeczne podziękowania Pani
Dziekan Danucie Koszyk-Ciałowicz oraz Panu Dziekanowi Marcinowi Sala-Szczypińskiemu za umożliwienie
mi wzięcia udziału w konferencji.
Bartłomiej Liber
Radca prawny
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Sprawozdanie z konferencji „Chiny – Hong Kong – Polska
– szansa dla polskiego biznesu. Zagadnienia prawne i praktyczne”
oraz spotkania Komitetu ds. Zagranicznych KRRP
Dnia 26 października 2016 roku Krajowa Rada Radców Prawnych we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą zorganizowała niezwykle interesującą konferencję :„Chiny – Hong Kong – Polska – szansa dla
polskiego biznesu. Zagadnienia prawne i praktyczne”. Wydarzenie skierowane było zarówno do radców
prawnych, jak i do przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej z partnerami z Hong Kongu i Chin kontynentalnych. W konferencji ze strony chińskiej uczestniczyli m.in. Xu
Jian, Ambasador Chin w Polsce, Betty Ho, przedstawicielka rządu Hong Kongu, Wang Junfeng, Prezes
Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Prawników, Melissa Pang Wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Hong
Kongu. Na konferencji obecny był również Steven Thiru Prezes Adwokatury Malezji.
W wyniku spotkania doszło do uroczystego podpisania dwóch memorandów o wzajemnym współdziałaniu
pomiędzy samorządem radców prawnych i samorządem solicitorów w Hong Kongu oraz samorządem
prawników chińskich.
Prelegenci z Chin przedstawili podstawowe informacje na temat ustroju prawnego Hong Kongu. Podkreślono, że Hong Kong stanowi dla biznesu rodzaj „bramy” do Chin kontynentalnych. Dla radców prawnych
szczególne znaczenie miały wiadomości na temat możliwości zakładania firm w Hong Kongu, w tym prowadzenia tam działalności prawniczej. W Hong Kongu nie ma bowiem jeszcze żadnej polskiej kancelarii,
a więc można uznać, że jest to ciekawa nisza także dla działalności prawniczej. Prowadzenie biura w Hong
Kongu jest stosunkowo łatwe pod względem formalnym, jednakże dość kosztowne. Takie rozwiązanie
wydaje się być interesujące w szczególności dla prawników obsługujących polskich przedsiębiorców
działających na tamtejszym rynku - a zaznaczyć trzeba, że polski biznes, zwłaszcza z branży spożywczej,
jest w Chinach dość prężny.
Przedsiębiorcy podkreślili natomiast, że szczególnie istotne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa polskich
wynalazków przed nieuprawnionym kopiowaniem i produkcją „podróbek” polskich produktów w Chinach
kontynentalnych. Z uwagi na takie nieuczciwe praktyki bardzo ważna jest współpraca przedsiębiorców
z prawnikami tak chińskimi, jak i polskimi, specjalizującymi się nie tylko w prawie handlowym, ale również
w prawie własności intelektualnej.
Prezentacje z konferencji „Chiny – Hong Kong – Polska – szansa dla polskiego biznesu. Zagadnienia prawne
i praktyczne” dostępne są na stronie http://kirp.pl/prezentacje-konferencji-chiny-hong-kong-polskaszansa-dla-polskiego-biznesu-zagadnienia-prawne-praktyczne/ Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
Po konferencji odbyło się również spotkanie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP. Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy Komitetu w dotychczasowej kadencji oraz przyjęto plan dalszych działań, wśród
których na szczególną uwagę zasługuje konieczność przeanalizowania wyzwań, jakie niesie ze sobą Brexit.
Wyzwania te dotyczą sytuacji prawnej obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak również
nowych możliwości dla radców prawnych w zakresie świadczenia pomocy prawnej.
dr Magdalena Frańczuk
Radca Prawny
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INSO 2016
W dniach 3 i 4 listopada 2016 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016.
Inicjatorem i gospodarzem obrad był Instytut Allerhanda. Kongres jak co roku przykuł uwagę znacznej
części środowisk prawniczych, zarówno praktyków jak i naukowców, których centralnym punktem zainteresowań jest prawo upadłościowe oraz restrukturyzacyjne.
Wydarzenie zostało podzielone na tematyczne sesje panelowe, skupiające się wokół najbardziej aktualnych zagadnień. W pierwszej z nich zaprezentowane zostały różne spojrzenia na tematykę definicji
niewypłacalności. Wystąpienie sędziego dr Pawła Jandy poświęcone zostało historycznemu spojrzeniu
na rozumienie tego pojęcia. Już na samym wstępie zadał on pytanie, czy w obecnie obowiązujących
przepisach mamy do czynienia z ewolucją pojęcia niewypłacalności, czy też powrotem do tego, jak je
rozumiano jeszcze w okresie międzywojennym. Oparł się zarówno na najważniejszych przedstawicielach
doktryny tamtych czasów (między innymi na poglądach patrona Instytutu, prof. Maurycego Allerhanda),
jak i na orzecznictwie. Pomimo braku pozytywnej (konkretnej) definicji legalnej niewypłacalności w rozporządzeniu Prawo upadłościowe z 1934 r., sędzia doszedł do wniosku, że podobnie jak obecnie, była
ona rozumiana nie jako samo zaprzestanie spłacania długów, ale jako utrata możliwości do wypełniania
własnych zobowiązań. Można więc zauważyć, że o ile określenia ustawowe używane dla opisania niewypłacalności uległy zmianom, to jednak jej aktualne rozumienie nawiązuje do koncepcji przedwojennych.
Sędzia poddał również pod rozwagę audytorium otwarte pytanie, czy za niewypłacalnego należy również
uznać dłużnika, który nie wypełnia wymagalnych zobowiązań rzeczowych.

VIII Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 Instytutu Allerhanda, 3-4 listopada 2016 w Warszawie. fot. Jacek Kucharczyk
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Kolejna sesja poruszała zagadnienia niewypłacalności grupy spółek. Był to jeden z najbardziej zawiłych
problemów, z którymi organizator wydarzenia postanowił się zmierzyć. Zaproszeni prelegenci zaproponowali jednak wystąpienia na wysokim poziomie, które bez wątpienia sprostały oczekiwaniom wszystkich
biorących udział w konferencji. W swoim wystąpieniu prof. Katarzyna Bilewska poruszyła problem grupy
spółek z perspektywy kodeksu spółek handlowych, stwierdzając, że uregulowania w tym zakresie są
niepełne. Pochyliła się również nad głębszą interpretacją art. 186 Prawa upadłościowego, mówiącego
o tym, że po ogłoszeniu upadłości to syndyk wykonuje wszelkie uprawnienia związane z uczestnictwem
w spółkach. Jak zauważyła prof. Bilewska, zgodnie z przeważającą interpretacją, art. 186 uważa się za podstawę do przekazania syndykowi również uprawnień osobistych w spółkach zależnych. Wynika z tego, że
prawo głosu jest wykonywane przez syndyka tak, jak przez standardowego akcjonariusza bądź wspólnika.
Powinien się on więc kierować kryteriami należytego działania. Natomiast uchwała podjęta przy udziale
syndyka może zostać zaskarżona na takich samych zasadach, jak inne uchwały spółki. Interesujące było
również spostrzeżenie, że fakt przekazania uprawnień osobistych syndykowi nie wpływa na kompetencje
zarządu w przedmiocie interesu, jakim ma się on kierować w swoich działaniach. Zgodnie z poglądem pani
profesor, zarząd ma dalej działać w interesie spółki, co nie zawsze musi być zgodne z interesem wierzycieli.
Problemami przeprowadzania postępowania upadłościowego i postępowania restrukturyzacyjnego grupy
spółek zajął się również mec. Kazimierz Jeleński. Dokonał analizy przepisów art. 190 prawa restrukturyzacyjnego i art. 215 ust. prawa upadłościowego, które pozwalają na łączenie postępowań wobec różnych
dłużników. W swojej prezentacji przeanalizował jakie elementy postępowań wobec różnych podmiotów

dr Patryk Filipiak (Filipiak Babicz Kancelaria Prawna). fot. Jacek Kucharczyk
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dr Jacek Bąk (Laulega). fot. Jacek Kucharczyk

podlegają łączeniu, a jakie nie. Stwierdził, że dla każdego z dłużników należy sporządzić osobne spisy
wierzytelności oraz osobne układy, które następnie powinny być oddzielnie przegłosowane. Mec. Jeleński
zauważył, że nie jest jasne, jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku, gdy w części spółek układ zostanie
przyjęty, a w reszcie nie. Zadał pytanie, czy należałoby sporządzać układy zakładające odmienne warunki
w przypadku nieprzyjęcia układów w innych spółkach grupy. Jak jednak spostrzegł, wprowadzenie układów
warunkowych byłoby poważnym wyłomem w dotychczasowej praktyce. Dopuszczalność warunkowych
propozycji układowych jest bowiem kontrowersyjna i uznawana jako sprzeczna z funkcją egzekucyjną
postępowania upadłościowego.
Kongres zawierał również odrębny panel poświęcony istotnej z praktycznego punktu widzenia tematyce
upadłości konsumenckiej. Sędzia Jarosław Horobiowski zwracał uwagę na problemy, które wiążą się
z funkcjonowaniem procedury ogłaszania tego typu upadłości. Zgodnie z jego obserwacjami, postępowania dotyczące konsumentów dostarczają więcej problemów i pracy niż zakładano na etapie prac
legislacyjnych. Podążając za przywołanymi danymi, popularność tej instytucji od momentu jej wprowadzenia odnotowała poważny wzrost. O ile fakt korzystania z nowego uregulowania przez konsumentów
powinien cieszyć, o tyle dostarcza on problemów sędziom upadłościowym, którzy często angażowani są
w problemy znacznie wykraczające poza tematykę, którą zajmują się na co dzień i w której się specjalizują. Obserwacje sędziego Jarosława Horobiowskiego prowadzą do wniosku, że upadłość konsumencka
staje się instytucją masową i z takim jej charakterem sądy upadłościowe nie są w stanie sobie poradzić.
Zaproponował więc przesunięcie tej instytucji do kompetencji wydziałów cywilnych, których codzienne
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obowiązki niejednokrotnie stoją bliżej postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej, niż w przypadku
wydziałów upadłościowych.
W sesji poświęconej przygotowanej upadłości, mec. Karol Tatara przedstawił zalety i szanse oraz problemy
jakie mogą wyniknąć z sięgania po tzw. pre-pack. Przede wszystkim akcentował szybkość postępowania,
która jest elementem najistotniejszym z punktu widzenia inwestora, a także inne zalety, między innymi
wystąpienie w przypadku pre-packu skutku nabycia egzekucyjnego, ograniczenie konieczności podejmowania negocjacji z wierzycielami i możliwość wskazania biegłego. Z szybkością postępowania wiąże
się też możliwość nabycia pracującego przedsiębiorstwa, które zachowuje swoją wartość w momencie
jego nabycia w procedurze pre-packu. Mecenas Karol Tatara zaryzykował stwierdzenie, że pre-pack jest
jedynym sposobem na to, aby wszystkie strony postępowania zyskały. Prelegent omówił kilka problemów związanych z pre-packiem. Jednym z poważniejszych jest rozumienie przepisu stwierdzającego, że
transakcja z inwestorem powinna być zawarta w terminie 30 dni od prawomocnego orzeczenia sądu.
W praktyce z zawarciem transakcji czeka się, aż sąd potwierdzi prawomocny charakter orzeczenia. Istotne
komplikacje występują, kiedy sąd zwleka ze stwierdzeniem prawomocności. Grozi to uchybieniem terminowi i zgodnie z poglądem mec. Tatary nieważnością transakcji. Zaproponował więc, aby termin 30 dni
liczyć od dnia stwierdzenia prawomocności przez sąd, co wydaje się mieć istotne znaczenie praktyczne.
Jako inny ważny kłopot wskazał brak nabywania zobowiązań nabywanego przez inwestora przedsiębiorstwa. Poza brakiem odpowiedzialnośći za długi, oznacza to także brak przejęcia istotnych w obrocie
gospodarczym umów. W tej właśnie kwestii mec. Tatara upatruje największego zagrożenia dla pre-packu,
obawiając się, że w braku znalezienia odpowiedniego rozwiązania może ona przyczynić się do klęski
instytucji przygotowanej upadłości.
Kongresowa dyskusja dotknęła również problemu niewypłacalności klubów sportowych oraz charakteru regulaminów związków sportowych, które, jak się okazuje, często regulują problematykę związaną
z upadłością w sposób niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym. Rozważony został również
wpływ uzależnienia działalności klubów sportowych od władz samorządowych na możliwość ogłoszenia przez nie upadłości. Natomiast w ostatnim panelu podjęto dyskusję na temat ewentualnych zmian
w regulacji zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek zadał między
innymi pytanie, czy powinno uzależnić się stopień skomplikowania spraw przyznawanych doradcom
restrukturyzacyjnym od ich doświadczenia i kwalifikacji. Zasugerował również potrzebę wprowadzenia
zasad nadzoru nad doradcami restrukturyzacyjnymi świadczącymi usługi doradztwa na wolnym rynku,
a także zaimplementowanie w ustawie zasad etycznych obowiązujących doradcę restrukturyzacyjnego.
Nie sposób oddać całą wartość merytoryczną oraz atmosferę VIII Kongresu Prawa Upadłościowego INSO
2016 w jednym artykule. Nie jest możliwe również omówienie wszystkich wspaniałych wystąpień, które
wygłosili prelegenci. Pozostaje więc oczekiwanie na kolejną edycji INSO.
W międzyczasie Instytut Allerhanda zaprasza na “restrukturyzacyjny” odpowiednik INSO - KongRes,
który odbędzie się już w marcu 2017 r.
Maciej Ogórek
VIII Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 odbywał się pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
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Europejski Dzień Prawnika 2016
Już wkrótce po raz trzeci obchodzić będziemy Europejski Dzień Prawnika. Dzień ten, ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), świętowany jest przez
wszystkich prawników w Europie 10 grudnia, wspólnie ze Światowym Dniem Praw Człowieka.
Celem EDP jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tematem przewodnim tegorocznych uroczystości jest „Dostęp
do wymiaru sprawiedliwości”.
Decyzją Komisji Praw Człowieka KRRP, która z ramienia samorządu radców prawnych jest odpowiedzialna za przygotowanie obchodów Europejskiego Dnia Prawnika w Polsce, tegoroczna edycja będzie realizowana, podobnie jak w latach ubiegłych, w postaci jednodniowego projektu edukacyjnego w formie lekcji realizowanych pro bono przez radców prawnych w wytypowanych
szkołach ponadpodstawowych.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie jak co roku aktywnie uczestniczy w organizacji obchodów.
W ramach tegorocznej edycji odbędzie się m.in. kilkanaście lekcji w szkołach ponadpodstawowych (poprowadzą radcowie prawni naszej Izby) oraz zaplanowana na dzień 8 grudnia 2016 r. konferencja „Prawnik
przyszłości”, organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie wspólnie z Wydziałem
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szczegółowa relacja z przebiegu Europejskiego Dnia Prawnika 2016 zostanie przedstawiona w kolejnym
wydaniu Biuletynu, ponieważ niniejszy artykuł – w celu opublikowania go jeszcze w 2016 r. - przygotowany został kilkanaście dni przed obchodami.
Karolina Radosz
Radca prawny
Koordynator lokalny obchodów Europejskiego Dnia Prawnika
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W teorii i w praktyce
Pełnomocnik w postępowaniu mediacyjnym
- Panie mecenasie, jakie mam szanse na wygraną w sądzie?
To pytanie usłyszało zapewne wielu radców prawnych i to często już po pobieżnym omówieniu problemu przez klienta. Ja na wszelki wypadek staram się je uprzedzać i jak najszybciej informuję mojego
rozmówcę, iż z reguły nie podejmuję się szacowania prawdopodobieństwa sukcesu, a już na pewno nie
przed dokładnym zapoznaniem się z ewentualną dokumentacją sprawy (o ile takowa w ogóle istnieje).
A jeżeli już to się uda, to omawiam po prostu argumenty przemawiające na korzyść, jak i na niekorzyść
mocodawcy. To przecież na tej podstawie klient samodzielnie (na szczęście dla pełnomocnika) musi
podjąć decyzję. Klient musi więc poznać wszelkie możliwe korzyści i możliwe zagrożenia związane z prowadzeniem konkretnej sprawy.
- A ile to będzie kosztowało?
To pytanie pada w następnej kolejności. Odpowiedź na nie też jest trudna, gdyż oprócz bezpośrednich
kosztów postępowania (które akurat są łatwe do wyliczenia) należy zwrócić uwagę na koszty uboczne. A to koszty dojazdu do sądu (bywa, że przelotu), czasem konieczny jest nocleg, czas przeznaczony
na rozprawy, czas poświęcony na zaangażowanie personelu klienta w przygotowanie dokumentacji.
To wszystko to przecież konkretne pieniądze, których klient nie odzyska nawet w przypadku wygrania
sprawy i otrzymania wszystkich możliwych dochodzonych na drodze postępowania sądowego należności.
Co istotne – koszty - to nie wszystkie niedogodności. Problemem jest przede wszystkim czas. Pełnomocnicy i ich klienci narzekają, że postępowanie w sądzie trwa zbyt długo. Ale zwrócić należy uwagę, iż
z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2015 r. do sądów powszechnych wpłynęło 15 156 076
spraw (z czego 14 135 758 do sądów rejonowych)1. Spraw cywilnych rozpatrywanych w postępowaniu
nakazowym i upominawczym było tylko 3 360 389 (w tym 2 126 922 rozpatrzone w EPU.) Z 1 657 179
spraw gospodarczych, w postępowaniu nakazowym i upominawczym było prowadzone 583 908 (w tym
320 810 w EPU). Jednym słowem, sporo tego.
Na czas trwania postępowania (poza samą ilością spraw wpływających do sądów) ma z kolei wpływ
mnóstwo czynników mniej lub bardziej zależnych od strony i jej pełnomocnika. Czy zatem sądu należy
unikać, szukając innej drogi? I tu pada standardowa odpowiedź prawnika – to zależy.
Niestety, nadal mam do czynienia z osobami, które uważają, że dopóki nie dostaną prawomocnego
wyroku, dopóty nie muszą regulować należności za uzyskane towary, usługi, itp. odmawiają wszelkiego
kontaktu, nie odpowiadają na próby polubownego rozwiązania sporu – nie chcą się w żadnym wypadku
porozumieć. W takiej sytuacji bez wsparcia wymiaru sprawiedliwości może nie udać się osiągnięcie
założonego przez klienta celu. A to właśnie cel, który chce osiągnąć klient, decyduje o strategii, którą
pełnomocnik powinien zaproponować.
1) isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2015/download,3169,9.html
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A jak to się ma do mediacji, która przecież jest tematem niniejszego artykułu? Moim zdaniem pełnomocnik często ogranicza się do podejmowania mniej lub bardziej skutecznych działań zmierzających do
wykazania, która ze stron sporu ma rację. Tymczasem bardziej istotna jest odpowiedź na pytanie – jakie
interesy mają strony sporu? I co leży u jego podstaw? Pamiętajmy, że sąd jedynie rozstrzyga – w granicach
obowiązującego prawa – która ze stron ma rację. A może właściwsze byłoby stwierdzenie, że rozstrzyga, która ze stron potrafiła udowodnić, że ma rację. Tak czy inaczej, z chwilą uzyskania prawomocnego orzeczenia
z punktu widzenia pełnomocnika - co do zasady - mamy sprawę zakończoną. Niejednokrotnie rola pełnomocnika się na tym jednak nie kończy, gdyż pozostaje kwestia wyegzekwowania dochodzonych roszczeń.
Warto jednak zastanowić się nad tym, jaki wpływ postępowanie sądowe ma na relacje pomiędzy stronami sporu. Czy rozstrzygnięcie sprawy przez sąd umożliwi dalszą współpracę zwaśnionych przedsiębiorców, odbudowę dotychczasowych relacji towarzyskich czy rodzinnych? To wszystko moim zdaniem
powinien przeanalizować pełnomocnik, który otrzymuje konkretną sprawę. Może bowiem okazać się,
że racja nie jest najważniejsza. Że klientowi nie zależy na rozgłosie, a za to istotny jest czas, poufność
postępowania, utrzymanie prawidłowych relacji z drugą stroną. W takim przypadku pełnomocnik powinien zastanowić się, czy nie warto zasugerować zleceniodawcy skorzystania z alternatywnej metody
rozwiązywania sporów, jaką jest np. postępowanie mediacyjne. Chociaż wydaje się, że mediacja idzie
dalej i jest metodą nie tyle rozwiązywania sporów, co konfliktów leżących u ich podstaw. Mediacja daje
przecież stronom szanse nie tylko „nieantagonizowania wzajemnych stosunków”, ale i możliwość ich
poprawy2. Jeżeli chodzi o poufność postępowania mediacyjnego, to należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Ponadto
zarówno mediator, strony, jak i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Co
istotne, a być może najważniejsze - powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem
polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane
w postępowaniu mediacyjnym jest bezskuteczne.
Z powyższego wynika, że pierwszym zadaniem pełnomocnika jest wskazanie potencjalnej drogi służącej do osiągnięcia celu klienta i zaspokojenia jego interesu. Przed wyborem owej drogi warto jednak
przeprowadzić swoistą analizę SWOT sytuacji, w której znajduje się klient i zadać następujące pytania:
• Czy środki dowodowe, którymi dysponujemy są wystarczające, czy jest możliwość uzyskania nowych
dowodów?
• Jakie będą koszty postępowania?
• Jak długo będzie trwało postępowanie?
• Czy korzystne rozstrzygnięcie zaspokaja roszczenia klienta, czy też będzie potrzeba prowadzenia postępowania egzekucyjnego i jakie są szanse wyegzekwowania roszczenia?
2) M. Bobrowicz, Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać, s.17
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Z mojego doświadczenia wynika, że część pełnomocników obawia się, że zgoda na mediację stanowi niejako przyznanie się do tego, że nie jesteśmy pewni swoich racji, że nie jesteśmy pewni wygranej. A przecież
każdy chce wygrywać, nieprawdaż? Niektórzy obawiają się, że ich rola zostanie zmarginalizowana do roli
biernego obserwatora. Że to mediator będzie rządził. Tak jednak nie jest.
Mediator faktycznie niejako „zarządza konfliktem”, ale przecież konflikt „należy” tylko i wyłącznie do stron.
A każda ze stron przekonana o profesjonalizmie swojego pełnomocnika nie podejmie żadnej decyzji bez
konsultacji z nim. Część radców prawnych może obawiać się, że postępowanie mediacyjne będzie miało
wpływ na ich wynagrodzenie, a konkretnie, że będzie ono niższe, niż w przypadku procesu. Obawy te nie
są słuszne. Klient powinien zdać sobie sprawę, iż doprowadzenie sprawy do końca (zakładanego celu),
niezależnie od metody, powinno wiązać się z zapłatą należytego wynagrodzenia. Jeżeli sobie sprawy nie
zdaje, to należy mu to uświadomić.
Można zastanowić się jakie będą różnice w wynagrodzeniu pełnomocnika w postępowaniu sądowym
i mediacyjnym w zależności od sposobu rozliczeń. Jeżeli umówimy się na stawkę godzinową, to wynagrodzenie może być bardzo podobne. Co prawda czas postępowania mediacyjnego jest z pewnością krótszy
od samego postępowania sądowego, jednak czasochłonne jest samo przygotowanie się do mediacji,
o czym będzie mowa poniżej. W przypadku uzgodnienia dodatkowej premii za sukces, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby w łączącej radcę prawnego i klienta umowie zawrzeć postanowienie, iż dotyczy to
również przypadku zawarcia ugody. Zwracam też uwagę, iż nawet obniżenie wynagrodzenia, z punktu
widzenia pełnomocnika, może mieć sporo korzyści. Jeżeli uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia
sprawy (spełnienia oczekiwań klienta) w krótszym czasie niż przewidzianym dla postępowania sądowego
i po niższych kosztach, zyskamy być może stałego klienta, który opowie o nas swoim kontrahentom,
znajomym itd. Nie trzeba przecież wspominać, jak istotna jest ta kwestia.
Wracając jednak do tematu przygotowania się do posiedzenia mediacyjnego.
Strony rzadko zdają sobie sprawę, z tego jak jest to istotne. Skutkuje to tym, że podczas posiedzeń
mediacyjnych zdarza się, że strony tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Ich propozycje są chaotyczne,
nieprzemyślane, wymyślane na bieżąco. Jednym słowem - bywa regułą, że strony przychodzą na mediacje
nieprzygotowane. I tu przyda się pełnomocnik, który wspólnie z klientem ustali najistotniejsze kwestie:
• Jaki jest cel postępowania, czego oczekuje klient, na czym mu naprawdę zależy (proszę pamiętać, że
nie chodzi tu tylko o roszczenia w znaczeniu prawnym, czasem może chodzić o zwykłe słowo „przepraszam”, odwiedziny u schorowanej matki, itd.);
• Czy dla klienta ważna jest poufność, nieujawnienie sprawy;
• Czy klient chce utrzymać bądź naprawić relacje z drugą stroną lub z pozostałymi stronami;
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• Jaki wpływ ma sprawa na bieżącą działalność klienta i na jego dalsze plany bądź działalność?
• Czy roszczenie jest jedno, kilka, czy są podzielne? A jeżeli jest kilka spraw, które należy uregulować, to
które z nich są najważniejsze, które mniej istotne, a które można pominąć?
Pełnomocnik powinien również omówić potencjalne korzyści związane z zawarciem ugody oraz możliwe
najgorsze konsekwencje związane z brakiem porozumienia. Ponadto klient powinien otrzymać wyczerpujące informacje na temat samego przebiegu postępowania mediacyjnego, sposobu zachowania podczas
spotkań, formułowania propozycji. Pełnomocnik powinien też poinformować o tym, na czym polega sama
mediacja, jaka jest rola mediatora, pełnomocnika i jak należy się zachować podczas posiedzenia. Klient
powinien zdawać sobie sprawę, iż w miarę możliwości należy powstrzymywać się od wszelkich wypowiedzi
mogących obrażać i krytykować drugą stronę. Klient powinien wypowiadać wprost swoje oczekiwania,
nie powinien jednak pod adresem drugiej strony formułować wypowiedzi mogących sprawić przykrość
lub wywołać złość. Niestety, wiele mediacji zostało bezpowrotnie przerwanych po wypowiedziach typu:
„Ty oszuście”, „złodzieju” itp. To oczywiste, że opanowanie może być trudne, jednak staje się łatwiejsze,
gdy pełnomocnik odpowiednio wcześnie „przepracuje” z klientem ten temat.
Warto też wskazać, jakie są koszty postępowania mediacyjnego. Należy pamiętać, że obecnie do niezbędnych kosztów procesu zalicza się również koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez
sąd. I nawet gdy postępowanie cywilne zostanie wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia
mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zaliczy się
także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty. Jak wiadomo, koszty mediacji
prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie
postanowiły inaczej. Należy też pamiętać, że sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty
od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli
w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.
Informacje te z pewnością zostaną przekazane przez mediatora, który szczegółowo omówi zasady postępowania, ale w przypadku potwierdzenia przez mediatora informacji już wcześniej uzyskanych od swojego
pełnomocnika, klient będzie przekonany o prawidłowości swojego wyboru co do osoby pełnomocnika.
Zadaniem pełnomocnika, co wynika z powyższych rozważań, będzie więc m. in. pomoc w precyzyjnym
sformułowaniu swoich oczekiwań i propozycji. Ponieważ każda ze stron ma wpływ na wybór osoby
mediatora, pełnomocnik powinien upewnić się, że postępowanie mediacyjne będzie prowadziła osoba
kompetentna, niezależna i gwarantująca poufność postępowania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości
powinien zwrócić klientowi uwagę na konieczność zmiany osoby mediatora.
Skoro mediacja ma doprowadzić do rozwiązania konfliktu leżącego u podstaw danej sprawy, a pomóc ma
w tym osoba bezstronnego mediatora, to można zastanowić się czy udział profesjonalnego pełnomocnika
w mediacji jest w ogóle konieczny. Niekiedy mediatorzy obawiają się, że udział pełnomocników wręcz
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uniemożliwia zawarcie ugody. Wynika to z tego, że niekiedy pełnomocnicy obawiają się, iż mediatorzy
niejako „odbierają im klienta”. Faktycznie spotkałem się z takimi opiniami radców czy adwokatów. Opinie
te jednak nie są słuszne. Mediator nie zastąpi pełnomocnika, a pełnomocnik mediatora. Wręcz przeciwnie:
osoby te powinny w miarę możliwości współdziałać, gdyż ich cel jest tożsamy. Zarówno mediator, jak
i pełnomocnik powinni dążyć do rozwiązania konfliktu.
Czy zatem obecność pełnomocnika jest konieczna podczas posiedzenia? Nie. Z pewnością nie jest, ale
dobrze przygotowany pełnomocnik, który dobrze przygotował swojego klienta, gwarantuje sprawne
prowadzenie postępowania. Z reguły klient w obecności pełnomocnika czuje się po prostu bezpieczniej.
Pełnomocnik ma czuwać i pilnować interesów klienta. Ale musi pamiętać, że konflikt i ewentualna ugoda to sprawa klienta. Co prawda klient będzie pytał co ma robić, jaką decyzję podjąć - i słusznie, ale to
on podejmuje decyzję. Z reguły nawet jeśli strony dojdą do wstępnego porozumienia, to nie podpisują
od razu ugody. Wydaje się rozsądnym ze strony mediatora, aby w przypadku uzgodnienia stanowiska
stron przedstawić im projekt ugody do konsultacji, tak aby mogły właśnie ze swoimi pełnomocnikami
zastanowić się nad jej zapisami. Z reguły mediator wyznacza na to około 7 dni. W tym czasie klient ma
czas ochłonąć i na spokojnie przemyśleć jeszcze raz swoje stanowisko. Zdarza się bowiem, że strona pod
wpływem silnego wzburzenia, czy też niejako pod silną presją drugiej strony zgadza się na rozwiązania
rażąco naruszające jej interes. Wówczas mediator powinien odpowiednio zareagować i przerwać sesję
oraz wyznaczyć kolejny jej termin lub wyznaczyć czas na ewentualną konsultację projektu ugody. Gdy
mediacja odbywała się w obecności pełnomocnika, z pewnością odpowiednio wcześnie zauważyłby, że
klient znalazł się w niekomfortowej sytuacji i poprosiłby o przerwę na przemyślenie sprawy.
Duże znaczenie ma też udział pełnomocnika podczas przygotowywania projektu ugody i jego późniejszej
analizy. Nie każdy mediator jest prawnikiem i nie zawsze jest w stanie przygotować ugodę, która może
następnie zostać zatwierdzona przez sąd. A przecież niekiedy pojawia się konieczność wyegzekwowania jej
postanowień. Pełnomocnik powinien zatem dokładnie sprawdzić jej zapisy i ewentualnie zaproponować
takie korekty, które po akceptacji obu stron umożliwią jej późniejsze zatwierdzenie.
A co jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody? Z mojego doświadczenia wynika, że nawet jeżeli nie dojdzie
do zawarcia ugody w toku postępowania mediacyjnego, to o ile zostało ono prawidłowo przeprowadzone, ułatwia to zawarcie ugody przed sądem i prowadzi do złagodzenia postaw stron. Podsumowując,
w mojej opinii pełnomocnik w toku postępowania mediacyjnego wcale nie odgrywa mniejszej roli, niż
w klasycznym postępowaniu sądowym, a interes klienta wyznacza kierunek jego działania.
Zatem - zachęcam do korzystania z tej możliwości załatwienia sprawy.
Tomasz Job
Radca prawny
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Kilka uwag o teorii prawa w praktyce.
Wprowadzenie.
Obszar zainteresowań współczesnej teorii i filozofii prawa w znacznej części, dla znacznego grona praktyków – w tym naszego środowiska radców prawnych – wydaje się odległy wobec naszej pracy zawodowej
i mało zrozumiały. Pozwalam sobie na powyższą ocenę po ponad dziesięciu latach praktyki, najpierw jako
aplikant, a następnie radca prawny, który jednocześnie jako doktorant w Katedrze Teorii Prawa WPiA UJ
całą swoją pracę naukową (daleką od ideału) poświęcił właśnie teorii prawa. Tekst, który Państwo czytacie
nie jest opracowaniem naukowym, jest raczej felietonem o związkach nauki i teorii prawa z praktyką
prawniczą. Związkach, które miałem okazję zauważyć w praktyce i na tej podstawie postawić tezę, że
wiedza z zakresu teorii i filozofii prawa bywa w praktyce bardzo przydatna, a na pewno jest inspirująca
w sposób pozwalający na myślenie o naszej pracy szerzej, niż codzienne obrabianie pism, umów, maili,
rozpraw, spotkań, negocjacji, klientów, pełnomocników strony przeciwnej, współpracowników, obrotu
i rynku prawnego.
Styl i forma niniejszego artykułu sprawiają, że nie muszę czynić ustaleń pojęciowych i definiować, czym
jest „teoria prawa”, „doktryna”, czy „orzecznictwo”. Nawet w opracowaniach naukowych definicje tych
pojęć nie są ze sobą w stu procentach spójne. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka praktycznych
aspektów zagadnień z zakresu teorii prawa, takich jak reguły wykładni, rozumowania prawnicze i argumentacja prawnicza.
Teoria prawa jako wiedza o języku.
Gdybym miał w najwyższym stopniu uogólnić odpowiedź na pytanie „Co może dać teoria prawa prawnikowi – praktykowi?”, to odpowiedziałbym, że jest to wiedza pozwalająca spojrzeć na zagadnienie prawne
z perspektywy języka.
Zagadnienie, czy problem, z którym się spotykamy w praktyce – trudna sprawa, „coś” do rozwikłania
– najczęściej nie mierzymy się z tym samotnie, szukamy konsultacji. Konsultant najczęściej sięga do
komentarza i orzecznictwa (i my również), po czym stwierdza, że w komentarzu nic nie ma na ten temat
(najczęściej), a Sąd Najwyższy orzekł, że jest „tak a tak”, a więc możemy sobie dać spokój, problemu
nie rozwiążemy. Ale.. Czy nie można zadać pytania: i co z tego, że SN orzekł? Z zachowaniem szacunku
dla orzeczeń sądów: można. O ile do problemu podejdziemy z perspektywy języka, a nie z perspektywy
orzecznictwa lub doktryny. Orzecznictwo i doktryna często się mylą, a teoria prawa oferuje nam metody
(„narzędzia”) pozwalające na sformułowanie argumentów przeciwko błędom w prawniczych rozumowa-
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niach, błędom, które wskutek wielu okoliczności stały się linią orzeczniczą, czy poglądem dominującym
w doktrynie3. Opinie na temat wyroków są przecież dopuszczalne (nie mylić z określaniem wyroków
opiniami, co jest już semantycznym barbarzyństwem.).
Przejdźmy do przykładów (bardzo uproszczonych z uwagi na ograniczenia wydawnicze). Zaznaczam, że
są to przykłady spraw, w których występowałem w roli pełnomocnika jednej ze stron, ale niezależnie
od tego argumentacja, którą Państwu prezentuję jest zgodna z moimi przekonaniami – jako prawnika.
Przykład I. Wykładnia językowa i systemowa vs wykładnia celowościowa.
Art. 6471 §5 k.c. reguluje kwestię odpowiedzialności wobec podwykonawców robót budowlanych: „Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. W świetle wykładni Sądu
Najwyższego4 nie są umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 6471 §5 k.c. umowy zawierane
przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych.
Przyjrzyjmy się powyższemu poglądowi z perspektywy reguł wykładni – osiemnastu reguł wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej/ celowościowej, opracowanych przez Jerzego Wróblewskiego5, zaliczanych
do pewnego rodzaju kanonu obecnej praktyki wykładni prawa. Wykładnię zgodną z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy można uzasadnić dwiema regułami wykładni. Językową dyrektywą wykładni,
na podstawie której nie można nadawać w ramach jednego aktu prawnego różnym sformułowaniom
tego samego znaczenia, o ile z tego aktu nie wynikają wskazówki, pozwalające na takie rozumienie tych
zwrotów6, jak również poprzez systemową dyrektywę wykładni, wyrażoną w paremii exceptiones non
sunt extendendae7. Konkluzja sprowadza się do stwierdzenia przeciwieństwa pomiędzy terminem „dostawca”, a użytym w art. 6471 §5 k.c. terminem „podwykonawca” – „dostawca” to nie „podwykonawca”,
w związku z czym wyjątek polegający na ustawowym zobowiązaniu do zapłaty z tytułu umowy osoby
nie będącej stroną tej umowy winien być interpretowany ściśle8; zatem jeżeli ustawodawca zabezpieczył
interesy „podwykonawcy” – nie możemy takiego ustawowego ograniczenia swobody umów rozszerzać
poprzez przyznanie „dostawcy” praw „podwykonawcy”.
3) W tym miejscu muszę się asekurować przed potencjalnymi oponentami, którzy zarzucą mi brak realizmu. Jestem
daleki od heroicznych walk z liniami orzeczniczymi, czy dominującymi poglądami w doktrynie, zwłaszcza kosztem
interesu klienta. Niemniej jednak, uważam, że nawet w sytuacjach oczywiście beznadziejnych możemy sobie
pozwolić na wysiłek skonstruowania argumentów i krytyczne spojrzenie na dany problem.
4) Wyrok SN z 17 października 2008 roku I CSK 106/08, OSNC-ZD 2009/3/64, Biul.SN 2009/3/9, M.Prawn.
2010/2/108.
5) J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, str. 132.
6) Ibidem.
7) Ibidem, str. 139 – 140.
8) Por. Ibidem, str. 140.
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Jednak, możliwa jest alternatywna wykładnia analizowanego przepisu. Jest to wykładnia celowościowa,
rozszerzająca zakres pojęcia „podwykonawcy” na tych dostawców, w których działaniach możemy dostrzec
czynności podpadające pod „podwykonawstwo”. Przyjmijmy, że celem art. 6471 k.c., w tym §5, jest zagwarantowanie dodatkowej ochrony podmiotowi zaangażowanemu w proces budowlany (podwykonawcy).
Zatem ustawodawca zabezpiecza podwykonawcę, który zawierając umowę pisemną z wykonawcą zyskuje
roszczenie o zapłatę skuteczne względem inwestora. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z dostawcą
betonu9, którego zobowiązanie (świadczenie dostaw) zawiera w sobie cechy „podwykonawstwa”, takie
jak prace betoniarskie na placu budowy (szalunki, wylewanie, koordynacja z innymi ekipami związana
z procesem wiązania betonu). Postawienie hipotezy interpretacyjnej, że zwrot „podwykonawca” oznacza
„każdy podmiot zaangażowany w roboty budowlane, którego świadczenie polega na z góry zaplanowanym, wspólnym działaniu, stanowiącym część robót budowlanych prowadzonych przez wykonawcę i pod
jego kierunkiem”, z całą pewnością pozwoli na zastosowanie omawianego przepisu wobec dostawcy.
Dodatkowo, powołując się na wskazany wyżej cel prawa, możemy sformułować argument, iż nie ma
dostatecznych racji za odmówieniem ochrony przewidzianej przez art. 6471 k.c. podmiotom, które wykonują swoje zobowiązania w ramach robót budowlanych również poza placem budowy, czyli nie są
podwykonawcami działającymi wyłącznie na budowie, a ryzykują nie tylko wartością swojej pracy, jak
jest w przypadku podwykonawcy świadczącego jedynie „robociznę”, ale również wartością materiałów
dostarczanych na potrzeby obiektu budowlanego.
Reasumując: Sąd przyznał rację reprezentowanemu przeze mnie dostawcy, aczkolwiek na innej podstawie
prawnej, w mojej ocenie, podstawie wtórnej wobec powyższej argumentacji. Sąd uznał, że inwestor był
stroną umowy łączącej dostawcę z wykonawcą, ponieważ na umowie podpisał się kierownik budowy,
a rozważania o art. 6471 §5 k.c. są zbędne.

Przykład II. Rozróżnienie pojęcia intensji i ekstensji.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia
wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych
przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Z kategorii wynagrodzeń osobowych
zostały przez GUS wyraźnie wyłączone honoraria autorskie.
Spór pojawił się w relacji pracodawca – wydawca gazety i dziennikarz – autor tekstów, którego wynagrodzenie było podzielone na „podstawę” w wysokości poniżej wynagrodzenia minimalnego i tzw.
9

Por. Wyrok SA w Krakowie z 16 października 2008 r. (I ACa 794/08).
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„wierszówkę”, czyli zmienny składnik, którego wysokość była uzależniona od ilości tekstów opracowanych
w danym miesiącu. Wierszówka jest traktowana jak honoraria autorskie, a więc zgodnie z definicjami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i definicjami GUS nie należy do wynagrodzeń osobowych. Pracownik
nie opracowywał w każdym miesiącu takiej ilości tekstów, która pozwalała na wypłatę wynagrodzenia
w wysokości równej wynagrodzeniu minimalnemu, wyrównywano więc mu pensję do wysokości wynagrodzenia minimalnego, traktując wyrównanie jak wierszówkę. W każdym miesiącu pracownik otrzymywał
pensję nie mniejszą niż wynagrodzenie minimalne. Niemniej jednak, powołując się na powyższe przepisy
pracownik pozwał pracodawcę o zapłatę – tj. o wyrównanie mu pensji do wynagrodzenia minimalnego,
ponieważ „podstawa” była poniżej minimalnego, a wierszówka – jako „honoraria autorskie” nie powinna
być brana pod uwagę. Warto dodać, że do obowiązków dziennikarza – pracownika nie należało (co do
zasady) nic, poza pisaniem tekstów, więc trudno rozdzielić obowiązki wynagradzane „podstawą” od
obowiązków wynagradzanych „honorariami”, czyli wierszówką.
Przyjrzyjmy się przytoczonemu przepisowi ustawy i opracowanym przez GUS definicjom.
Reguła wykładni: nie należy interpretować przepisu ustawy w sposób prowadzący do tego, że fragmenty danego przepisu okażą się zbędne10. Interpretacja korzystna dla dziennikarza – prowadząca do
obowiązku wypłaty wynagrodzenia minimalnego niezależnie od „wierszówki” – pomija dyspozycję zawartą w art. 6 ust. 5 Ustawy i oparta jest wyłącznie o dyspozycję zacytowanego wyżej art. 6 ust. 4
Ustawy. Zgodnie z ust. 5 komentowanego przepisu „Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: (1) nagrody jubileuszowej; (2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; (3) wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych.”. Ustawodawca wskazał w zamkniętym katalogu te składniki wynagrodzeń pracownika, których nie uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego. Nie
ma zatem podstaw prawnych, na podstawie których moglibyśmy pomniejszyć obliczane wynagrodzenie minimalne o jeszcze dodatkowe składniki, w tym takie jak wynagrodzenie z tytułu „wierszówki”
– będące ponad wszelką wątpliwość wynagrodzeniem z tytułu stosunku pracy.
Reguła wykładni: znaczenie interpretowanego przepisu należy ustalać zgodnie z celem i funkcją instytucji
prawa, do której przepis ten należy11. Instytucja minimalnego wynagrodzenia za pracę ma jasno określony cel i funkcję. Jej celem jest zagwarantowanie pracownikom takiego wynagrodzenia, które pokryje
zapotrzebowanie pracowników na środki pieniężne konieczne do bieżącej egzystencji w ciągu danego
miesiąca, uwzględniając wszelkie czynniki rynkowe i społeczne w danym roku (por. art. 1 i art. 2 Ustawy). Funkcją instytucji minimalnego wynagrodzenia jest określenie dolnej granicy kwoty, poniżej której
pracodawca nie może świadczyć wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w danym miesiącu; funkcja ta
10) J. Wróblewski, Sądowe ..., str. 131 i n.
11) Ibidem.
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jest realizowana zgodnie z dyspozycją art. 7 Ustawy poprzez uzupełnienie wynagrodzenia do wysokości
minimalnej w postaci wyrównania.
Ponadto, wynagrodzenie w postaci wierszówki jest wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę12. Wykluczenie wierszówki z kategorii wynagrodzeń osobowych na potrzeby statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
nie oznacza tego, że takie wynagrodzenie „przestaje być” wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę.
Przykładowo, w ślad za H. Putnamem, zwroty „stworzenie, które ma serce” i „stworzenie, które ma
nerki” posiadają inne znaczenie – intensję i taką samą ekstensję – zakres desygnatów. Czym innym
jest znaczenie (intensja) zwrotu „wynagrodzenie pracownika”, a czym innym zakres (ekstensja) zwrotu „wynagrodzenie” – podzielony na potrzeby GUS m.in. na wynagrodzenia osobowe i honoraria.
Znaczenie zwrotu określamy na podstawie słownika języka ogólnego lub prawnego. Zakres zwrotu
określamy na podstawie zbioru elementów (desygnatów), które możemy nazwać danym zwrotem.
Wierszówka jest wynagrodzeniem pracownika – zgodnie z językowym znaczeniem zwrotu „wynagrodzenie pracownika”. Nie możemy zatem odchodzić od językowego znaczenia zwrotu języka prawnego
z uwagi na podział zakresu innego zwrotu – tj. zwrotu „wynagrodzenie” – podział dokonany dla realizacji celów i funkcji odrębnych i niezależnych od norm prawa pracy – tj. celów badań statystycznych
prowadzonych przez GUS.
Dyskutowane przez logików (Hilary Putnam, Rudolf Carnap, Gottlob Frege, Willard Van Orman Quine
i inni wielcy) rozróżnienie intensji – znaczenia wobec ekstensji – zakresu, w swojej bardzo prostej wersji
i w zestawieniu z regułami wykładni (semantycznej koncepcji wykładni) daje w rezultacie bardzo mocny
argument za oddaleniem roszczeń pracownika. Mocny, ponieważ wsparty również intuicyjnym rozumieniem sprawiedliwości – pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości nakazanej prawem, nigdy nie
otrzymał mniej niż nakazują normy o wynagrodzeniu minimalnym, a mimo tego rości sobie prawo do
zapłaty w oparciu o normy, których zastosowanie budzi wątpliwości natury nie tylko interpretacyjnej, ale
również konstytucyjnej. Pytanie prawne związane z art. 6 ust. 4 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę jest rozpoznawane przez Trybunał Konstytucyjny13.
Reasumując: Sądy dwóch instancji nie podzieliły mojej argumentacji. Sprawa jest rozpoznawana przez
Sąd Najwyższy.
12)Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego III UZP 4/11 z dnia 14 lutego 2012 roku „Wynagrodzenie za pracę z tytułu
nabycia przez pracodawcę z mocy prawa (...) autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (...)” (OSNP 2012/15-16/198, Prok.i Pr.-wkł. 2012/12/37, www.sn.pl,
Biul.SN 2012/2/21).
13 Odesłanie do opracowań statystycznych GUS zawarte w art. 6 ust. 4 Ustawy jest sprzeczne z Art. 65 ust. 4 Konstytucji, który stanowi, że „Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa
ustawa.”, ustawa nie może odsyłać do aktu innego niż rozporządzenie (art. 92 Konstytucji).
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Przykład III. In dubio pro libertate.
Rozumowanie prawnicze oparte o regułę in dubio pro libertate powinno prowadzić do rozstrzygnięcia
każdej sprawy wątpliwej na korzyść jednostki – obywatela. W razie wątpliwości na korzyść wolności.
Posługując się tą regułą nie jesteśmy związani z ustalaniem znaczenia tekstu prawnego, możemy ją
zastosować jako podstawę rozstrzygnięcia. Profesor Lech Morawski w swojej monografii „Zasady wykładni prawa” stawia następujące tezy: „Reguła in dubio pro libertate nakazuje rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na rzecz, a nie przeciw prawom i wolnościom obywatelskim. (...) Reguła ta
była już znana w prawie rzymskim i jest powszechnie akceptowana w państwach demokratycznych.
(...) wszelkie wątpliwości interpretacyjne muszą być rozstrzygane na rzecz obywatela i przeciw rządowi (...) Warto wskazać, że nasz TK uznaje zasadę in dubio pro libertate za zasadę konstytucyjną (wyrok TK z dnia 27 czerwca 2008 r., K 52/07...”14. Skąd zatem inicjatywa sprzed ok. roku wprowadzania tej zasady do treści ustaw prawa podatkowego? Nie wiem, ale pozostaniemy w obszarze prawa
publicznego – administracyjnego.
Art. 94a Prawa farmaceutycznego (u.p.f.) wprowadza zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich
działalności, wskazując, iż nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu
aptecznego. OK, ale czy reklamą jest logotyp i nazwa apteki, kreacja graficzna, czy program skierowany
do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, umożliwiający im zakup leków po bardzo promocyjnych
cenach, choć oczywiście pozwalający aptece osiągnąć zysk?
Przyjęta w 2012 roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego interpretacja
art. 94a u.p.f. wskazywała na bardzo szerokie ujęcie pojęcia reklamy; organ uznał bowiem, że każda komunikacja, niebędąca informacją o godzinach pracy lub lokalizacji apteki będzie uznana za niedozwoloną
reklamę - co w zasadzie ogranicza wszelką zewnętrzną działalność promocyjną aptek. Za reklamę zostały
uznane również listy cenowe leków i produktów medycznych, programy lojalnościowe oraz branding
polegający na wytworzeniu w świadomości konsumenta wizerunku konkretnej marki poprzez promowanie
logotypu sprzedawcy, kreacji graficznej lub produktu.
Taka rozszerzająca interpretacja pojęcia „reklamy aptek” wydawała się jednak nieuprawniona, gdyż wyjątki
od reguły ogólnej (np. zakaz reklamy w relacji do możliwości reklamowania działalności gospodarczej
– art. 22 Konstytucji) nie mogą być interpretowane rozszerzająco, zwłaszcza na gruncie prawa administracyjnego (w tym farmaceutycznego). In dubio pro libertate?
W myśl reguły in dubio pro libertate wydałem opinię w 2012 roku, kiedy art. 94 u.p.f. zaczął
obowiązywać.
14 L. Morawski, Zasady Wykładni Prawa, Toruń 2014, str. 184 – 187.
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Reasumując: klient nie podjął ryzyka (na szczęście) i nie przyjął zlecenia związanego z opracowaniem logo
i nazwy sieci aptek. Jestem przekonany, że obowiązywanie absurdalnej normy wyrażonej w art. 94a u.p.f.
zakończy się na mocy orzeczenia TK lub wskutek orzeczeń sądów UE, niemniej jednak orzecznictwo WSA
i NSA utrzymuje wykwintną interpretację pojęcia reklamy autorstwa Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego. Apteki w chwili obecnej mają do dyspozycji ryzyko prawne albo biel, czerń
i czcionkę Times New Roman. In dubio pro libertate.
Ostatni przykład zostawiłem na koniec celowo. Absurdy procesu stosowania prawa nie zwalniają nas –
pełnomocników stron z oceny stanu faktycznego i prawnego; niezależnie, czy decydujemy się na proces
stosowania prawa w imieniu danej strony. Oczywiście uważam, że nie powinniśmy rekomendować naszym
klientom walk z wiatrakami, ale wszelkie linie orzecznictwa i dominujące poglądy powinniśmy oceniać
w sposób dający, przynajmniej, wiedzę o ich nieprawidłowości, czy wręcz absurdalności.
Taką wiedzę daje nam refleksja teoretycznoprawna i wszystkich Państwa podzielających
ten pogląd zapraszam do dyskusji w ramach działalności szkoleniowej naszego samorządu
- m.krok@oirp.krakow.pl.
dr Michał Krok
Wicedziekan ds. wykonywania zawodu
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Omówienie projektu nowelizacji art. 408 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego
W dniu 10 października 2016 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego, dotyczący wydłużenia (z 5 do 10 lat) okresu od uprawomocnienia się wyroku,
po upływie którego nie można żądać wznowienia postępowania (z wyjątkiem przypadku, gdy strona
była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana). 16 listopada 2016 r. miało
miejsce I czytanie projektu, który następnie został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw
zmian w kodyfikacjach.
Konieczność dokonania nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w omawianym zakresie jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt SK 21/14. Trybunał
rozpoznawał skargę konstytucyjną obejmującą wniosek o zbadanie zgodności art. 408 ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego (dalej: Kpc), w zakresie w jakim przewiduje pięcioletni prekluzyjny termin na
wznowienie postępowania cywilnego z powodu nieważności wynikającej z naruszenia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 408 Kpc w zakresie, w jakim po upływie
pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu
nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (prawo do rzetelnego procesu sądowego), o którym ostatecznie orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC), jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy
obowiązującej przedmiotowej normy prawnej o okres osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwestionowany przepis utraci moc z dniem 3 kwietnia 2017 r.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznając skargę dokonał oceny przydatności, niezbędności oraz proporcjonalności w wąskim znaczeniu art. 408 k.p.c., w zakresie, w jakim po upływie pięciu lat od
uprawomocnienia się wyroku przepis ten nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu
nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: Konwencja), jako ograniczenia konstytucyjnego prawa do sądu. Trybunał
podkreślił, iż pięcioletni termin prekluzyjny jest rozwiązaniem przydatnym w świetle zakładanych
przez prawodawcę celów.
Argumentem uzasadniającym ograniczenie terminem prekluzyjnym skargi o wznowienie postępowania
jest ochrona prawomocności orzeczeń sądowych, będąca fundamentalnym założeniem postępowania
cywilnego, zmierzającym do ochrony zaufania do obowiązującego porządku prawnego w ogólności i mającym na celu zapewnienie stronom ochrony nabytych przez nie praw.
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Przechodząc do oceny niezbędności ograniczenia Trybunał stwierdził, że „prawo do wznowienia postępowania cywilnego z powodu jego nieważności wynikającej z naruszenia praw podmiotowych zagwarantowanych w konwencji oraz stwierdzonej prawomocnym wyrokiem ETPC nie może pozostać
nieograniczone w czasie z uwagi na konstytucyjny nakaz ochrony praw nabytych, praw majątkowych
i niemajątkowych oraz prawa do sądu.”
Odnosząc się do proporcjonalności sensu stricto zaskarżonego art. 408 Kpc, Trybunał Konstytucyjny
podkreślił zróżnicowanie – w zakresie ograniczenia pięcioletnim terminem na wniesienie skargi o wznowienie – sytuacji procesowej adresata wyroku ETPC na gruncie obowiązujących przepisów o wznowieniu postępowania, w zależności od podstawy skargi. Zważywszy na zróżnicowanie w zakresie biegu
terminów przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, Trybunał wskazał, że w obowiązującym stanie
prawnym możliwe są sytuacje, w których wyrok ETPC nie będzie mógł zostać efektywnie wykonany
w procesie sądowego stosowania prawa, ani w procedurze skargi o wznowienie postępowania, ani
w procedurze odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, a w konsekwencji stwierdził, że
dla adresata wyroku ETPC przewidziany w art. 408 Kpc pięcioletni termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania jest nadmiernym obciążeniem.
Opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji art. 408 Kpc przewiduje w art. 1
jego zmianę i wydłużenie terminu pięcioletniego przewidzianego w tym przepisie, poprzez ustanowienie
w jego miejsce terminu dziesięcioletniego, we wszystkich przypadkach, w których obowiązuje obecnie
termin pięcioletni - bez ograniczenia tej zmiany jedynie do przypadku, który stał się podstawą wyroku ETPC. Uzasadniając takie rozwiązanie wskazano, iż wyodrębnianie kolejnej podstawy wznowienia
postępowania, jakim byłoby stwierdzone naruszenie Konwencji, gdy orzeczenie sądu było oparte na
tym naruszeniu, jest pozbawione podstaw.
Zdaniem twórców nowelizacji, możliwość wznowienia postępowania cywilnego po wyroku
ETPC powinna się ograniczać wyłącznie do przypadków, kiedy stwierdzone naruszenie w wydanym przez ETPC wyroku można zakwalifikować jako jedną z ustawowych podstaw wznowienia
postępowania. Wprowadzenie zatem odrębnej regulacji terminu prekluzyjnego do wznowienia
postępowania w sytuacji, gdy podstawy tego wznowienia znajdują oparcie w stwierdzonym przez
ETPC naruszeniu przepisów Konwencji, gdy wyrok sądu cywilnego był oparty na tym naruszeniu,
jest bezzasadne.
W tym miejscu należy dodać, iż w ramach przeprowadzonych konsultacji, projekt nowelizacji został
zaopiniowany zarówno przez Krajową Radę Sądownictwa, jak i Sąd Najwyższy, które podjęły polemikę
co do kierunku proponowanych zmian. Zgłoszone przez KRS oraz SN uwagi sprowadzają się do postulatu, aby wydłużenie okresu, w którym można żądać wznowienia postępowania do 10 lat, ograniczyć wyłącznie do adresatów wyroków ETPC. Przyjęcie takiego rozwiązania implikowałoby jednak, jak
wskazano powyżej, konieczność wyodrębnienia w Kpc kolejnej podstawy wznowienia postępowania,
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jakim byłoby stwierdzenie przez ETPC naruszenia przepisów Konwencji lub jej protokołów, gdy wyrok
sądu cywilnego był oparty na tym naruszeniu.
Z tego względu propozycja KRS i SN nie spotkała się z akceptacją ze strony autorów nowelizacji, którzy stoją na stanowisku, iż „nie zachodzą powody do wyodrębnienia kolejnej podstawy wznowienia
postępowania w postaci stwierdzenia przez ETPC naruszenia Konwencji, a co za tym idzie, nie istnieje
możliwość wprowadzenia odrębnej regulacji terminu prekluzyjnego do wznowienia postępowania dla
potrzeb przypadku, w którym podstawa wznowienia ma źródło w naruszeniu Konwencji stwierdzonym
przez ETPC.”
Z drugiej strony zarówno SN, jak i KRS podkreśliły kluczowe, ze względu na pewność obrotu prawnego, znaczenie ograniczenia terminu, w jakim można żądać wznowienia postępowania. Proponowane
wydłużenie go z 5 do 10 lat jest, w ocenie opiniujących, nadmierne i może prowadzić do podważenia
takich wartości konstytucyjnych jak stabilność sytuacji prawnej podmiotów prawa czy prawomocnych
orzeczeń.
Autorzy nowelizacji uznali jednak, że wprowadzenie jednolitego terminu 10 lat na wznowienie postępowania cywilnego we wszystkich przypadkach, w których obowiązuje obecnie termin
pięcioletni, bez ograniczenia tej zmiany jedynie do przypadku, który stał się podstawą wyroku
ETPC, jest próbą znalezienia kompromisu pomiędzy obowiązującą zasadą ochrony praw nabytych
i stabilnością prawomocnych wyroków sądowych, a możliwością dochodzenia sprawiedliwości
na drodze sądowej oraz prawa do sądu.
Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt przybiorą zapisy projektowanej ustawy, wydaje się, że nowelizacja wychodzi naprzeciw problemom, które wskazał TK, a więc przypadkom, kiedy upływ terminu
pięcioletniego, przewidzianego w art. 408 Kpc, definitywnie zamykał drogę sądową do wznowienia
postępowania i blokował możliwość wzruszenia orzeczenia sądowego w sytuacji słuszności skargi,
stwierdzonej wyrokiem ETPC.
Przepis intertemporalny, zawarty w art. 2 projektu przewiduje przy tym, że w sprawach wszczętych
przed dniem wejścia w życie ustawy, w których do dnia jej wejścia w życie nie upłynął termin pięcioletni
określony w art. 408 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się termin
dziesięcioletni, wynikający z art. 408 Kpc w proponowanym brzmieniu.
Ewa Bielecka
Radca prawny
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Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej naszej Izby zamieściliśmy jednolity tekst nowych, obowiązujących od 1 stycznia
2016 roku przepisów samorządowych dotyczących obowiązku wypełniania obowiązku doskonalenia
zawodowego, tj. Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców
prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku , wprowadzonego Uchwałą Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r.
Regulamin został zmieniony w marcu br. poprzez uchylenie obowiązku uzyskiwania patronatu nad szkoleniami organizowanymi przez innych, niż samorząd organizatorów oraz uchylenie wymogu uzyskiwania co
najmniej 20 punktów w każdym cyklu szkoleń na szkoleniach organizowanych przez samorząd radcowski.
Został także zmieniony system punktacji za publikacje.
W związku z tym, iż obecny cykl szkoleniowy obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 roku,
prosimy o zwrócenie uwagi , iż przedstawiane zaświadczenia o odbyciu szkoleń są kwalifikowane według
trzech aktów prawnych, tj. według obowiązującej do końca 2015 r. Uchwały Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6
czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału
w szkoleniach zawodowych oraz wymienionego wyżej Regulaminu zmienionego od 12 marca 20016 r.
W imieniu Komisji d/s szkoleń informuję, iż na pierwsze miesiące 2017 roku zaplanowaliśmy szkolenia
z następujących tematów:
- z zakresu prawa podatkowego:
• „Zmiany w prawie podatkowym 2017 istotne w praktyce radcy prawnego – PIT, CIT, VAT, Ordynacja
podatkowa”,
• „Efektywne działania pełnomocnika przedsiębiorcy w trakcie kontroli US i UKS” ,
• „Umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie – aspekty podatkowe od 01.01.2017”,
- zakresu prawa cywilnego:
• II część szkolenia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego - treść czynności prawnej, ważność czynności
prawnej, wady oświadczeń woli”,
• „ Przelew wierzytelności” ,
a także:
• „Zmiany ustawy o upadłości konsumenckiej”,
• „ Bezpieczeństwo danych w kancelariach radców prawnych”.
Komisja zorganizuje także, jak każdego roku, 2 szkolenia wyjazdowe, z których pierwsze odbędzie się od
12 do 14 maja 2017 r. w Hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju.
Magdalena Mac-Szponder
Przewodnicząca Komisji ds szkoleń
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Wspomnienie o Andrzeju Cudzichu
Jesień jest szczególną porą dla krakowskiego jazzu mamy Zaduszki jazzowe, Krakowską Jesień Jazzową
i wiele innych ciekawych koncertów. Jest jednak wydarzenie, które zwróciło moją szczególną uwagę
i które jest mi szczególnie bliskie. Chodzi o cykl koncertów pod nazwą „A tribute to Andrzej Cudzich”,
poświęconych pamięci Andrzeja Cudzicha, wybitnego polskiego kontrabasisty jazzowego. Miałam przyjemność poznać osobiście Pana Andrzeja, ponieważ z Jego córką Kasią chodziłyśmy do tej samej klasy
w szkole muzycznej. Zapamiętałam Pana Andrzeja Cudzicha jako wyjątkowego człowieka, otwartego,
serdecznego i z ogromnym poczuciem humoru.
Warto przybliżyć postać tego świetnego muzyka. Andrzej Cudzich (1960–2003) był kontrabasistą, liderem, kompozytorem, zaliczanym do grona najlepszych kontrabasistów jazzowych w Polsce i w Europie.
Swoją muzyczną edukację rozpoczął w klasie fortepianu w Podstawowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu i następnie kontynuował ją – w klasie kontrabasu – w Państwowym Liceum Muzycznym
i Akademii Muzycznej w Krakowie. Jeszcze w trakcie nauki w liceum Andrzej Cudzich rozpoczął działalność w pierwszym profesjonalnym zespole jazzowym Confirmation, z którym w 1978 roku zdobył
II miejsce w najbardziej prestiżowym ogólnopolskim konkursie młodych zespołów jazzowych Jazz
nad Odrą we Wrocławiu; uhonorowany został również wówczas nagrodą indywidualną. Kolejne lata
są już nieprzerwanym pasmem sukcesów i obfitują we współpracę z wybitnymi jazzmanami takimi
jak Don Cherry, Janusz Muniak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Jarosław Śmietana
i wielu, wielu innych.
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Andrzej Cudzich brał udział w najbardziej prestiżowych festiwalach polskich i zagranicznych, m.in. Jazz
Jamboree, Jazz Ost West, Umbria Jazz, Maastricht Jazz Festival, Frankfurter Jazz Tage, Enschede Jazz Days,
czy North Sea Jazz Festival. W 1984 po raz pierwszy w plebiscycie czasopisma muzycznego „Jazz Forum”
został wybrany jako najlepszy polski kontrabasista i od tego czasu niemal nie schodził z pierwszych
miejsc tej ankiety.
Kulminacyjnym momentem kariery Andrzeja Cudzicha były lata dziewięćdziesiąte. Rozpoczął wtedy
współpracę ze słynnymi gwiazdami jazzu światowego, takimi jak Eddie Henderson, Carter Jefferson,
Gary Bartz, Hamiett Bluiett, Bob Berg, Gary Thomas, Joey Calderazzo, Dave Kikoski, Jim Mc Neally, Idris
Muhammad, Greg Bandy, Carl Allen i Ronnie Burrage. W 1996 nagrał swoją pierwszą autorską płytę
zatytułowaną „Able to listen” z Garym Thomasem, Davidem Kikoskim i Ronniem Buraagem. Znalazły
się na niej znane kompozycje Andrzeja Cudzicha, jak chociażby: „Don’t look back”, „Able to listen”, „West
wind” czy „Watch Your step”. W tym samym roku Andrzej Cudzich zainicjował także działalność zespołu
AmenBand, gdzie realizował swoje pomysły kompozytorskie, a także zaangażował młodych, lecz uznanych
muzyków – Joachima Mencla, Adama Pierończyka i Łukasza Żytę. Z kolei w 1998 roku powstał Andrzej
Cudzich Quartet, kolejna autorska formacja. W tym samym roku Andrzej Cudzich nagrał kolejną autorską
płytę „Simple Way” zawierającą m.in. kompozycje „Simple way”, „Nothing else to do”, „Exciting story”
oraz utwór, który znalazł się także na drugiej płycie zespołu Amenband w wersji wokalnej: „Talking to
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Father” („Rozmowa z Ojcem”). Następne lata przyniosły współpracę z różnymi wyjątkowymi muzykami,
a także wiele tras koncertowych po całym świecie (m.in. Anglia, Hiszpania, Kuwejt, Serbia). Pomimo
ogromnego natłoku koncertów i nagrań, Andrzej Cudzich znajdował czas na działalność pedagogiczną i wychowanie młodych pokoleń muzyków, prowadząc liczne warsztaty i zajęcia, m.in. jazzband dla
młodych muzyków w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Należy
również wspomnieć, że bardzo istotnym wątkiem w życiu Andrzeja Cudzicha była wiara w Boga, co miało
również przełożenie na życie artystyczne, poprzez np. inicjatywę Spotkania Muzyków Chrześcijan czy
Amenband. Niestety, nie zdążył zrealizować wszystkich swoich wyjątkowych projektów – 23 listopada
2003 roku Andrzej Cudzich odszedł, po walce z ciężką chorobą.
Pamięć o Andrzeju Cudzichu pozostała jednak i pozostanie żywa, ponieważ jego wkład w polską muzykę
jazzową był niezwykle istotny. Andrzej Cudzich pozostawił liczne grono muzyków zafascynowanych Jego
twórczością. Z tego względu Karol Cudzich (syn Andrzeja) postanowił stworzyć zespół jazzowy, kontynuować w Another Jazz Quintet dzieło Andrzeja Cudzicha oraz propagować jego twórczość.
Zespół Another Jazz Quintet tworzą młodzi, lecz doświadczeni już muzycy z różnych stron Polski, skupieni
w ostatnich latach w Krakowie. Grają muzykę jazzową z nastawieniem na wykonywanie utworów właśnie
Andrzeja Cudzicha, jednak w ich repertuarze znajdują się także ich własne kompozycje oraz ciekawie
zaaranżowane standardy jazzowe. Niewątpliwie największym wydarzeniem w dotychczasowej historii
zespołu jest zorganizowanie cyklu koncertów poświęconych Andrzejowi Cudzichowi w jego trzynastą
rocznicę śmierci. Cykl obejmuje 7 koncertów, które odbywają się w klubach jazzowych związanych z działalnością Andrzeja. Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w pierwszym koncercie, który odbył się
10 listopada w Piwnicy pod Baranami. Koncert obejmował kompozycje Andrzeja Cudzicha i kompozycje
członków zespołu. Zespół zagrał w składzie: Karol Cudzich – perkusja, lider; Mikołaj Budniak – kontrabas
(prywatnie mąż Kasi, córki Andrzeja); Piotr Bartnik – fortepian, Marta Wajdzik – saksofon altowy/sopranowy; Marek Wajdzik – trąbka/flugelhorn. Dodatkowo gościnnie wystąpił Marek Michalak, znakomity
jazzman związany m.in. z Piwnicą pod Baranami i Old Metropolitan Band. Zapewne nie muszę Państwa
przekonywać, że koncert był wyjątkową ucztą dla ducha, a frazy i improwizacje muzyków były fantastyczną kaskadą dźwięków. Dla mnie była to mocna dawka wzruszenia, w szczególności przy ostatnim
utworze „Ojcze Nasz”, ponieważ miałam ciągle przez oczami obraz Pana Andrzeja. Utwór ten muzycy
zagrali jako ostatni i – jak dodał Karol Cudzich – było to podziękowanie i modlitwa za całe życie oraz
twórczość Andrzeja. Koncert zakończył się długimi owacjami na stojąco. Bardzo dziękuję Kasi i Karolowi,
że mogłam uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Na pewno wybiorę się również na koncert,
który odbędzie się w trzynastą rocznicę śmierci Pana Andrzeja – 23 listopada w PiecArt Accoustic Jazz
Club oraz na koncert finałowy cyklu – 26 listopada w Klubie Aktora SPATIF.
Zapraszam serdecznie i zachęcam wszystkich Państwa do uczestnictwa w koncertach Another Jazz Quintet. Więcej informacji o można znaleźć na fanpage Another Jazz Quintet www.facebook.com/AnotherJazzQuintet oraz fanpage Andrzeja Cudzicha www.facebook.com/andrzejcudzich.
Dorota Kulig
Radca prawny
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II Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Dziekana OIRP w Katowicach
W dniu 19 listopada 2016 roku odbył się II Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Dziekana Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Zawody odbyły się na obiektach BAŻANTOWO Sport w Katowicach, a wzięło w nich udział ponad 40-stu
zawodników, reprezentujących głównie radców prawnych i adwokatów z Wrocławia, Krakowa, a także trzy
drużyny z Katowic. Należy w tym miejscu odnotować fakt, że pierwszy raz w historii turnieju w składzie
OIRP Katowice zagrała przedstawicielka płci pięknej, która dzielnie walczyła pod koszem z kolegami.
Co się zaś tyczy zespołu z Krakowa, to jak co roku zebrała się mocna ekipa sześciu zawodników OIRP
Kraków, wspomagana trzema kolegami z Krakowskiej ORA. W składzie, który po raz pierwszy zaprezentował się w nowych strojach z logo naszej Izby zagrali radcowie prawni: Jakub Skawiński, Bartosz Wilk,
Karol Sawicki, Marek Orlik, Leszek Świerczek i Dominik Cięszki, a także adwokaci – Robert Pyla, Marek
Skadłubowicz i Daniel Kasperski.
Rozgrywki odbywały się systemem każdy z każdym. Pierwszy (i jak się okazało najważniejszy) mecz drużynie utworzonej głównie z reprezentantów naszej Izby przyszło rozegrać z silną ekipą z Wrocławia (skład
z OIRP i ORA Wrocław). Jak się później okazało, był to mecz o pierwsze miejsce w turnieju; emocje towarzyszyły wszystkim do ostatniego gwizdka, a nawet już po nim (dosłownie!). Przez większość spotkania
koledzy z Wrocławia utrzymywali nieznaczną przewagę punktową, jednakże dzięki konsekwentnie realizowanym założeniom taktycznym nasz zespół odrobił przewagę i doprowadził do remisu. Nasza drużyna była
w posiadaniu piłki w momencie, gdy zegar wskazywał jeszcze 18 sekund do końca regulaminowego czasu
gry. Na tablicy widniał wynik 26:26. Wszystko zatem wskazywało, że ostatnią akcję meczu wykonywać
będzie drużyna OIRP Kraków. Po penetracji pod kosz Dominika Cięszkiego piłka trafiła do stojącego na
wolnej pozycji Bartosza Wilka, który w ostatniej sekundzie meczu został sfaulowany. Sędziowie zarządzili
dwa rzuty osobiste „bez gry”, co oznaczało, że choćby jeden rzut celny przesądzi wygraną krakowskiej
drużyny i koniec spotkania. Bartosz Wilk bez problemu trafił 1 rzut, a drużyna OIRP Kraków już cieszy-
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ła się ze zwycięstwa nad ekipą z Wrocławia (27:26). Tymczasem
euforia trwała jedynie chwilę, ponieważ sędziowie po interwencji
przeciwników podjęli kontrowersyjną decyzję i dodali dwie sekundy
do regulaminowego czasu gry. Nie było czasu na kontestowanie
tych decyzji, trzeba było podjąć rękawicę i dograć ostatnie sekundy
meczu. Wtedy stało się coś nieprawdopodobnego, co ma miejsce
chyba tylko na parkietach najlepszej ligi koszykarskiej zza oceanu
- po wybiciu piłki spod kosza zawodnik z Wrocławia oddał rzut rozpaczy zza połowy boiska i równo z końcową syreną piłka wpadła
do siatki krakowskiego zespołu. Można sobie wyobrazić jakie były
nastroje w obu ekipach po tym jak na tablicy wyników wyświetlił
się stan 27:29 na korzyść drużyny z Wrocławia. Cóż można więcej
powiedzieć. Gratulujemy szczęśliwego rzutu i liczymy na rewanż
w przyszłym roku! Swoją drogą, zdaniem niektórych członków naszego zespołu były to najdłuższe dwie sekundy nowoczesnej Europy.
W pozostałych trzech spotkaniach turnieju z drużynami „gospodarzy” z Katowic nasi reprezentanci
spokojnie i bez większych już emocji zrealizowali plan i w konsekwencji II miejsce w turnieju, w tych
niesamowitych okolicznościach, stało się faktem. Trzecie miejsce zajęła ekipa ORA z Katowic. Na końcu
uplasowały się dwie drużyny reprezentujące barwy OIRP Katowice.
Zwycięzcy z Wrocławia otrzymali Puchar Dziekana OIRP w Katowicach, zaś wszyscy zajmujący miejsca
na podium - medale i dyplomy, no i oczywiście gratulacje od organizatora, wraz z zaproszeniem na
następny turniej.
Magdalena Szepczyńska
Radca prawny
Przewodnicząca Komisji ds. kultury, sportu i rekraecji
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Spotkanie integracyjne na Strzelnicy Pasternik
29 października 2016. Słonecznie, ale zimno. Mogło być zdecydowanie gorzej; wcześniej, za każdym
razem, kiedy byłam na Strzelnicy, zwyczajnie lało jak z cebra. Niewiele dobrego można było powiedzieć
o tej jesieni.. Tego dnia przywitało nas słońce. To miał być ostatni dłuższy dzień, przed zmianą czasu.
Zaczynamy!
Wszystko ustalone: 80 osób, seria strzałów z Kałasznikowa i seria strzałów z Glocka. Podział na cztery
grupy, bo przy strzelaniu musi być przede wszystkim
bezpiecznie. Wielu z nas miało po raz pierwszy broń
w ręce; choć, po wynikach sądząc, byli też tacy, którzy
często i regularnie trenują – albo po prostu są wybitnie
zdolni.. Fantastyczni instruktorzy Strzelnicy Pasternik
zaczęli od kursu postępowania z bronią, kładąc szczególny nacisk na to, dlaczego nie należy wymachiwać
odbezpieczonym karabinem i czym to konkretnie grozi.
Trochę czasu trzeba było spędzić nad dyskusją o tym,
czyje zdjęcie powinno było zawisnąć na tarczy (tu każdy
mógł puścić wodze fantazji) i dojściem do konkluzji, że
jednak liczy się przede wszystkim wynik, a w ogóle, że
przecież grunt to dobra zabawa. Jeszcze tylko słuchawki
na uszy, okulary na oczy i - już można. Dobry przykład
dał sam Dziekan, który jako jeden z pierwszych zmierzył się z krótką i długą bronią palną.
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Strzelano długo i namiętnie, skrupulatnie liczono punkty i z pietyzmem zbierano łuski. Nie wszyscy
trafili do swojej tarczy, niektórzy preferowali cudze, za każdym jednak razem punkty udawało się jakoś
sprawiedliwie podzielić. Niektórym spodobało się tak bardzo, że próbowali swoich sił drugi raz – często
z lepszym skutkiem!

Tymczasem pod rozstawionym namiotem posilano się grochówką, kiełbaską i karkówką z grilla oraz
napojami gorącymi. Na zimne, niestety, było za zimno – chociaż ogrzać można się było przy ognisku; na
wyskokowe trzeba było czekać, aż wszyscy skończą strzelanie - aby wykład o wymachiwaniu odbezpieczonym karabinem nie pozostał w sferze czystej teorii i oczywistego absurdu.
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Chętni, którzy akurat nie strzelali, mogli również
spróbować swoich sił za kierownicą jednego z samochodów BMW, które dzięki uprzejmości naszego
sponsora, BMW M-CARS, mieliśmy do dyspozycji.
Śmiałków nie brakowało. Tak tak, apetyt rośnie
w miarę jedzenia, teraz zapewne snute są rozważania,
czy aby nie zmienić samochodu i dlaczego właśnie
na ten model z napędem elektrycznym! Słowem,
działo się.

Ogłoszenie wyników strzelania również przyniosło
wiele emocji. Zwycięzcą, zdobywając Puchar i tytuł
najlepszego strzelca wśród radców prawnych, a zarazem najlepszego radcy prawnego wśród strzelców,
został Piotr Sołtysek. Panie jednak wcale nie były
gorsze, najlepsza z nich, Kinga Skibińska, zdobyła aż
168 punktów – tylko o 14 mniej od triumfatora turnieju. Na koniec jeszcze nasz szanowny sponsor rozlosował nagrody wśród uczestników jazd próbnych
– i już można było, z pieśnią na ustach, rozchodzić
się do domów.
I pomyśleć, że Michaił Kałasznikow ponoć wielokrotnie wyrażał żal, że zamiast popularnego AK47
nie skonstruował czegoś bardziej prozaicznego, na
przykład kosiarki spalinowej.
Karolina Kolary
Wicedziekan ds. promocji
i doskonalenia zawodowego
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Kraj Kwitnącej Wiśni
Podróż do Japonii była naszym marzeniem właściwie od zawsze. To ten kraj jest symbolem miejsca
dalekiego i odmiennego od naszej europejskiej kultury. Zawsze gdy w rozmowie padało hasło podróży
w najdalszy zakątek świata, to myśli biegły właśnie w stronę Kraju Kwitnącej Wiśni. W końcu pewnego
pięknego dnia marzenie zostało przyobleczone w realne kształty i wylądowaliśmy na największym na
świecie lotnisku, położonym na sztucznej wyspie. Zbudowane na wyspie w zatoce Osaka lotnisko Kansai,
bo to o nim mowa, to znakomite wprowadzenie do nowoczesnej Japonii.
Z lotniska nadmorską estakadą skierowaliśmy się do stolicy regionu Kansai, czyli do Osaki. Osaka to
przemysłowe, nowoczesne miasto, niepozbawione jednak swoistego uroku. Warto zajrzeć do dzielnicy
Dotombori, która stanowi centrum życia towarzyskiego i kulinarnego. Kulinarny aspekt podróży rozpoczęty został przez Okonomiyaki - swoisty naleśnik oraz takoyaki, czyli kulki z ciasta i ośmiornicy.
To co uderza na pierwszy rzut oka, to wszechobecne automaty ze wszystkim (np. gorąca kawa w…
aluminiowych puszkach) oraz plastikowe atrapy potraw w restauracjach.
Osaka nie słynie z zabytków,
a zatem skierowaliśmy się do
Tokio. W tym miejscu warto
powiedzieć dwa słowa o jednym z najefektywniejszych
sposobów poruszania się, czyli
o podróży koleją Shinkansen.
Shinkansen to jeden z symboli
nowoczesnej Japonii, synonim
nowoczesnej techniki. Podróż
na linii Osaka – Tokio (dystans
około 550 km) shinkansenem
Nozomi zajęła jedynie około
dwóch i pół godziny.
Tokio to miasto-gigant (metropolia z przylegającymi miastami liczy około 37 milionów
mieszkańców, czyli niewiele
mniej niż Polska), z jednej
strony nowoczesne, a z drugiej
przepełnione tradycją, przytłaczające swoim ogromem
i jednocześnie na swój sposób
kameralne.
Z całej serii zabytków można
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wymienić świątynię Asakusa, park Ueno, świątynię Meiji-Jingu. Warto też na własne oczy zobaczyć jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań na świecie Shibuya, które pokonywane jest jednocześnie przez
nawet 2.500 osób.

Wyjątkowym miejscem jest największy na świecie targ rybny Tsukiji. Jeżeli w jakimś miejscu trzeba
spróbować najbardziej autentycznego sushi, to właśnie tam. Ponadto z kwestii kulinarnych nie można
ominąć tokijskiego specjału, czyli
węgorza (unagi) oraz słodyczy z zielonej herbaty (np. lody i batoniki).
Niedaleko Tokio znajduje się najbardziej znany symbol Japonii, czyli
święta góra Fuji. Do podnóża wulkanu można wybrać się w urokliwą
podróż podmiejską koleją. Niestety nie ma gwarancji bezchmurnego nieba i widoku. Pozostało nam
cieszyć się z widoku Fuji z trasy
shinkansena.
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Po aktualnej stolicy przyszedł czas na jej poprzedniczkę, czyli Kioto. Jest to miasto tysiąca świątyń,
w którym stara zabudowa tworzy niepowtarzalny
klimat. Z odwiedzonych miast wydało się nam ono
najpiękniejsze. Niezwykłe wrażenie robi bambusowy zagajnik Arashiyama oraz tzw. ścieżka filozofów. Koniecznie zobaczyć trzeba Gion, czyli dawną
dzielnicę gejsz oraz Złoty Pawilon.
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Kolejnym przystankiem
w podróży była Hiroshima. Widząc nowoczesne
i tętniące życiem miasto
łatwo można zapomnieć
o jego tragicznej historii.
Muzeum upamiętniające zrzucenie na miasto
pierwszej bomby atomowej każe zastanowić się
nad sensem konfliktów
zbrojnych i robi bardzo
przygnębiające wrażenie.
Niejako na zasadzie kontrastu odwiedziliśmy niedaleką wyspę Miyajima,
słynącą z chramu shinto
Itsukushima Jinja oraz
ostryg.
Kolejną japońską specjalnością są gorące źródła, tzw. onseny. Jedną z najpopularniejszych miejscowości
wypoczynkowych jest Kinosaki. Zgodnie z tradycją, kąpieli zażywa się nago. Należy podkreślić wysoką
kulturę i higienę mieszkańców, korzystających z gorących źródeł – rzecz do pozazdroszczenia i naśladowania. Wypoczynku po onsenie zażyć można w tradycyjnym japońskim zajeździe (ryokan) z pokojami
wyścielonymi tatami (tradycyjne maty).
Ostatnim przystankiem na mapie Japonii była Nara, czyli pierwsza stolica. Kameralne miasto pozwala
na złapanie oddechu po wielkich aglomeracjach. Warto zobaczyć jeden z najstarszych posągów Buddy
oraz pokarmić oswojone daniele, snujące się swobodnie po parku przyświątynnym i sympatycznie wymuszające od turystów przekąski.
Ludzie w Japonii potwierdzają swój stereotypowy obraz. Są kulturalni, cisi i spokojni. Co istotne, mimo
tłumu każdy stara się szanować przestrzeń innych, np. w metrze.
Japonia spełniła wszystkie nasze oczekiwania. Można powiedzieć, że z naddatkiem. Na pewno będziemy
chcieli tam wracać. Polecamy wszystkim podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni o każdej porze roku, ale przede
wszystkim wiosną, kiedy można cieszyć się z Japończykami ich świętem narodowym, tzw. sakurą, czyli
świętem kwitnących wiśni, bądź jesienią, kiedy niemal cały kraj pokrywają piękne, czerwone liście drzew.
Japonia to kraj pełen osobliwości, tak kulturalnych, jak i technologicznych, warto zobaczyć ten zakątek
świata, który mimo ogromnej odległości od Polski, stał się nam jednak bardzo bliski.
Aleksander Adamus
Radca prawny
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BIESZCZADY XIII
Taaak... to już trzynasty Rajd Radców Prawnych: od 28 września do 2 października 2016
r. z bazą w ośrodku Wisan w Bystrem k. Baligrodu. Ale – dla odmiany – zacznę od końca,
to jest od sobotniego wieczoru 1 października. Zapowiadano występ naszego Kolegi W.
Hudymy, znanego wszak z imprez naszej Izby.
Spodziewaliśmy się tradycyjnego śpiewania
przy ognisku, przy gitarze. Ale podano, że nie
przy ognisku, bo już chłodno, a chłód i wilgoć
nie służy instrumentom. Ciekawość rosła; kiedy po kolacji spotkałem Wiesia przed budynkiem ośrodka, przedstawił mi Kolegę z Tarnowa, Grzegorza
Kuczka, który miał go wspierać muzycznie, a do tego oznajmił, że to nie będzie żaden koncert, tylko
wspólne śpiewanie. Zaintrygowany, wcześniej zjawiłem się na sali, gdzie to się miało odbywać. Nasi
koledzy stroili nagłośnienie, Kol. Kuczek przy klawiszach, Wiesiek przy mikrofonie, dostrajali aparaturę.
Dostrzegłem kilka gitar, banjo, ukulele i mnóstwo tzw. przeszkadzajek. Co było potem? To był koncert!
Bo kiedy zagrali tango Astora Piazzoli, to już nie była piosenka turystyczna przy ognisku. Kol. Marek
Skierczyński – ustępujący dziekan rzeszowskiej Izby – opowiedział o występie naszych kolegów w dniu 18
czerwca br. na imprezie tejże Izby. Potem gitarę przejął Kol. Michał Urban z Gdańska, a Kol. Kuczek swo-
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bodnie improwizując akompaniował mu na klawiszach. Michał, dla „włączenia sali” do akcji, przedstawił
znaną powszechnie śpiewkę o szewcach, co wędrowali przez zielony las, z zabawną modyfikacją głosek
w tekście. Oj, wesoło było…. Nasi Koledzy Wiesio i Grzegorz (vide foto!) zaprezentowali się znakomicie,
z całym przekonaniem można rekomendować ich występ na najbliższej imprezie naszej Izby.

49

Daleko i blisko

Co do rajdu, już trzeci rok z rzędu mamy wspaniałą pogodę: tradycyjna złota, polska jesień, z temperaturą
ok. 20 stopni C w cieniu. Zaczęliśmy ostro, bo zaplanowaną i najdłuższą trasę z soboty 1 października
przesunięto na początek. Przejechaliśmy autokarem z Bystrego przez Smerek – dolinę Beskidu na teren
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie – na podstawie indywidualnego zezwolenia - poza szlakami weszliśmy na Dziurkowiec, potem Rabią Skałę, Paprotną i zeszliśmy do Wetliny. Następnego dnia
pojechaliśmy z Bystrej do Radziejowa, potem do Tyskowej, przez przełęcz Hyrcza do Łopienki – gdzie
zwiedzaliśmy cerkiew i następnie zeszliśmy do Buku. To była relaksowa trasa, jak żartowano – dla roztrenowania. Wieczorem uroczysta kolacja z tańcami w Karczmie Solina nad jeziorem – niestety to już
noc była, więc jeziora nie dało się dostrzec. W sobotę rozpoczęliśmy na znanej większości uczestników
Przełęczy Wyżna na Połoninę Wetlińską (1254 m n. p. m.). Pogoda piękna, ale na szczycie wiało, że hej!
Kurtki, czapki i ocieplacze poszły w ruch. Za to widoki: nie do opisania!
W niedzielę 2 października przy niezmiennie wspaniałej pogodzie w kilku grupach znaleźliśmy się w Sanoku, aby w tamtejszym muzeum na Zamku obejrzeć największą kolekcję prac Zdzisława Beksińskiego.
Fascynujący zbiór, wspaniale, nowocześnie zaprezentowany – to koniecznie trzeba zobaczyć. Potem
ostatnie pogaduchy pod parasolami restauracji w rynku, jakbyśmy chcieli to przedłużyć… i każdy w swoją
stroną z życzeniem ogólnym do zobaczenia za rok!
Jednak część z nas spełni to życzenie już na wiosnę 2017, bo w maju br. odbył się piąty Sudecki Rajd
Radców Prawnych, a szósty już jest przygotowywany. Chętni mile widziani, Sudety to także piękne góry!
Waldemar Bagiński
Radca Prawny
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Nadszedł grudzień, a wraz z nim zakończenie zajęć na aplikacji. Wykłady i ćwiczenia zakończyły się już
w listopadzie, a teraz aplikanci zmagają się jeszcze z kolokwiami poprawkowymi. Podsumowania tego
całego roku szkoleniowego dokonamy w następnym Biuletynie, napiszemy także o zmianach w organizacji
aplikacji i być może stronę tę będą w większej mierze kształtować sami aplikanci – wszak to ich strona
i powinni mieć możliwość wypowiadania się na jej łamach. Pomysł ten „rzuciła” pani mec. Karolina
Kolary, a aplikanci wstępnie przepytani na ten temat wyrazili dużo entuzjazmu.
Na I roku nerwowo. W listopadzie aplikanci pisali aż dwa kolokwia: z procedury cywilnej oraz z prawa
cywilnego. Oba nie są jeszcze całkowicie zakończone. Z postępowania cywilnego z 205 aplikantów 36
będzie musiało kolokwium powtórzyć. Prawo cywilne pisało 196 aplikantów. Jeszcze nie jest ono sprawdzone przez komisję więc wszystko może się zdarzyć, także to, że wszyscy go zdadzą.
Podniesione emocje także na II roku. Już wiadomo, że sześciu aplikantów nie zdało poprawkowego kolokwium z prawa i postępowania karnego. Prawdopodobnie zasilą oni skład osobowy II roku od stycznia
2017. Niedawno aplikanci zdawali prawo rodzinne, w pierwszym terminie na 235 aplikantów, którzy
podeszli do tego sprawdzianu zdało 221. Poprawka odbędzie się już po oddaniu materiału do druku.
Przystąpi do kolokwium także 12 osób, dla których będzie to termin I. Także w grudniu odbędzie się
kolokwium poprawkowe z prawa spółek i prawa gospodarczego. Zdawać będzie 35 aplikantów, w tym
10 osób w swoim pierwszym terminie. Mamy nadzieję, że wszystkim zdającym kolokwia się powiedzie
i spotkają się oni na roku III w styczniu 2017.
No i w końcu III rok. Najmniej kolokwiów – tylko dwa – i wydarzenie kulturalno-towarzyskie - Bal Aplikanta
2016. O kolokwium z etyki pisaliśmy w poprzednim biuletynie, wszyscy zdali. 17 października odbyło
się kolokwium z prawa i postępowania administracyjnego i tu już nie było tak łatwo. W pierwszym terminie przeszkody tej nie pokonało 52 aplikantów, ale 51 poradziło sobie 7 listopada. Tylko przed jedną
osobą jeszcze próba w dn. 5 grudnia. Jeśli przejdzie ją pozytywnie, to będziemy mogli powiedzieć że 263
aplikantów ukończyło aplikację.
W ubiegłym roku w grudniu, kiedy pisaliśmy o Balu Aplikanta, wyraziliśmy nadzieję, że może rodzi się
nowa tradycja. Trudno to stwierdzić z całą pewnością dziś, bo żeby mówić o ugruntowanej tradycji
musi chyba minąć więcej czasu niż rok. Tym niemniej faktem jest, iż także w tym roku aplikanci III roku
postanowili uczcić zakończenie swoich trzyletnich zmagań na aplikacji Balem Aplikanta. Odbył się on
w Hotelu Centrum w dniu 19 listopada 2016 r. Rozpoczął się o godz. 20. Przybyło wielu aplikantów ze
swoimi „drugimi połówkami”, ale także sporo tych bez połówek. Z zaproszonych wielu gości - Prezydium
Rady, poprzedniej pani Dziekan, a także pracowników Biura, którzy ofiarnie pracują przy egzaminach na
aplikację i egzaminach radcowskich – uroczystość uświetnił tylko Dziekan OIRP w Krakowie – Marcin
Sala-Szczypiński, Wicedziekan ds aplikacji – Andrzej Kadzik, Wicedziekan ds. organizacyjnych Alicja Juszczyk, Wicedziekan ds. promocji i doskonalenia zawodowego Karolina Kolary oraz Kierownik szkolenia
Grażyna Bińko. Obecna także była Edyta Klek – opiekun aplikantów tego rocznika w latach 2014-2016.
Bal otworzyła przemówieniem Kaja Kowalczewska, starościna (i to nie jest żona starosty!) jednej z grup
aplikanckich, także jedna z organizatorek tego wydarzenia, wspierana przez drugą starościnę Annę Mierzwę i Aleksandrę Kocoń. Padły słowa podziękowania dla Rady, Dziekana i wszystkich osób wspierających
aplikantów podczas odbywania przez nich aplikacji. Wiele ciepłych słów popłynęło pod adresem opiekuna
roku. Następnie przemawiał pan Dziekan i opiekun roku, którzy zebrali entuzjastyczne owacje. Zrobiono
także pamiątkowe zdjęcie.
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Bal był udany pod każdym względem – dobre nastroje, dobre jedzenie, dobra oprawa
muzyczna, którą zapewniła znakomita discdżokejka. Stroje niektórych aplikantek były
prawdziwie balowe – długie kreacje, koronki, połyskliwe inne materiały. Chłopcy tym
razem nie odstawali – wszyscy przywdziali
garnitury, niektórzy – jak się wydaje – po
raz pierwszy w ciągu trzech lat na aplikacji.
Na parkiecie wirowały pary, „kółeczka”, nie
obyło się bez tradycyjnego „pociągu”. Jedną
z atrakcji było robienie sobie zabawnych fotografii w fotoshopie. Bardzo dużo osób skorzystało z tej formy uwidocznienia swojego
fizis trochę w lżejszej oprawie, dała się także
namówić na te wygłupy opiekunka roku, poniżej uwidoczniona z grupą aplikantów.
Podobno ostatni balowicze wyszli ok. 5 rano.
Wszyscy jego uczestnicy uważają, że był to
„bal nad balami, taki co się pamięta latami”.
I tak z pewnością będzie.
Teraz powinna być chwila na uśmiech…i będzie – mamy nadzieję – choć trochę w innej
formie niż zazwyczaj.
Grudzień to także Święta Bożego Narodzenia. To magiczny czas, ale zanim nadejdą, będziemy zabiegani
bardziej niż zwykle. Przygotowania do nich pochłoną dużo naszej energii, opróżnią nasze portfele, ale
zaowocują czym innym – pysznymi potrawami, radością z prezentów i szczęściem z powodu bycia z bliskimi. A chcecie poznać przepis na idealne święta?
Podaję składniki: dwa kielichy cierpliwości, miarka życzliwości, kilka łyżek uśmiechu, sporo radości, zapachy wypływające z kuchni, szczerość rozpuszczona w życzeniach, dwie szczypty małych niespodzianek
i grono kochających osób.
A jak to przyrządzić? Proszę bardzo!
Składniki wymieszać, doprawić ciepłą atmosferą wspólnych przygotowań, przelać do czystego naczynia,
udekorować bombkami i igliwiem, posypać prezentami. Piec w aromacie miłości i zrozumienia. Absolutnie
nie podawać w biegu!!! Jeść z rodziną i przyjaciółmi.
Uśmiechnęliście się? I o to szło.
Udanych Świąt wg powyższego przepisu aplikantom, radcom prawnym i pracownikom OIRP w Krakowie
życzy
Edyta Klek
opiekun III roku
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50-ty jubileuszowy festiwal
im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju
W koncertach jubileuszowych w dniach od 13-go do 20-go sierpnia w tym roku licznie brali udział radcowie prawni z OIRP w Krakowie.
Na festiwalowych estradach w Krynicy wystąpiło 400 artystów z kraju i zagranicy, w tym 8 orkiestr oraz
kilkudziesięciu śpiewaków, takich jak: Artur Ruciński, Edyta Piasecka, Stanisław Kufluk, Iwona Sobotka,
Katarzyna Oleś-Blacha, Agnieszka Rehlis, Tomasz Kuk, Grażyna Brodzińska, Andrzej Lampert.
Największą gwiazdą tegorocznego 50-tego jubileuszowego festiwalu był Artur Ruciński, wspaniały polski
baryton, który występuje na takich scenach jak: Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Covent Garden
w Londynie, Opera Bastille w Paryżu, Opera San Francisco, Deutsche Oper w Berlinie.
W Krynicy Artur Ruciński wystąpił na koncercie specjalnym, który odbył się 15-go sierpnia, w 50 rocznicę
śmierci Jana Kiepury.
Codziennie podczas festiwalu po deptaku krynickim przejeżdżał kabriolet z wykonawcami festiwalu,
a w rolę Jana Kiepury i Marty Egerth wcielili się Jakub Oczkowski i Anna Lasota, wykonując piosenki
z repertuaru słynnego patrona festiwalu.
Jan Kiepura legendarny tenor, śpiewak, aktor, który żył w latach 1902r. do 1966r., cieszył się
ogromną sławą. Należał do najbardziej popularnych i lubianych gwiazd okresu międzywojennego. Urodzony w Sosnowcu, syn piekarza poprzez wielki talent i pracę stał się gwiazdą największych światowych scen operowych świata. Śpiewał m.in. w operze Covent Garden w Londynie,
w Operze Paryskiej, w Nowojorskiej Metropolitan Opera, w teatrze w Buenos Aires. Przez rok wraz
z żoną Martą Eggerth występował na Brodwayu w operetce „Wesoła wdówka”, która cieszyła się
niezwykłym powodzeniem.
Jan Kiepura, choć był wielką gwiazdą, ujmował skromnością i bezpośredniością. Potrafił dla zgromadzonego tłumu śpiewać na ulicy, by sprawić słuchaczom przyjemność. Nazywany następcą Caruso,
zachwycał śpiewem i barwą głosu.
Festiwal Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, organizowany od 1967 r. należy do najstarszych w Polsce. Główną
ideą jego pomysłodawcy było, by pamięć o Janie Kiepurze trwała. Krynica wydawała się do tego idealnym
miejscem, bo właśnie tu w latach 30-tych XX w. Jan Kiepura wybudował „Patrię”, wielki nowoczesny
pensjonat. Z Krynicą chciał związać swoje życie po zakończeniu kariery artystycznej, wojna mu w tym
jednak przeszkodziła.
Do Polski na stałe już nigdy nie wrócił, ale dzięki festiwalowi jego imienia, jest od lat obecny w Krynicy
i w Polsce.
Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny
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Jesienne wspomnienia z Tatr
W połowie października 2016 r. zorganizowaliśmy krótki „wypad” do Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej.
Przy wspaniałej, bardzo słonecznej pogodzie udaliśmy się na długi spacer Doliną Kościeliską i Chochołowską, szlakiem, na którym spotkaliśmy wielu turystów wędrujących po tych niezwykle urokliwych
dolinach tatrzańskich.
Następnie wyruszyliśmy do centrum Zakopanego. Zakopane – zimowa stolica polskich Tatr i duży ośrodek
sportów zimowych stwarza idealne warunki dla wypoczynku i turystyki górskiej i nizinnej. Bujna przyroda
i drewniana zabudowa centrum Zakopanego przyciągają gości z całego świata.
Wieczorem, po pięknie spędzonym dniu w Zakopanem, udaliśmy się do Bukowiny Tatrzańskiej. Miejscowość ta położona jest na wysokości ponad 1000 n.p.m.; oferuje ona nie tylko możliwości spacerów, ale
także, w zimie, dobrze przygotowane stoki narciarskie. Znajdują się tutaj liczne wyciągi narciarskie, w tym
popularny Olczański Wierch ze Stacją Turnia, dysponującą wyciągiem krzesełkowym. Bukowina posiada
również lecznicze baseny termalne, z których w czasie naszego pobytu korzystaliśmy.
Nasza grupa została gościnnie przyjęta smakowitym poczęstunkiem w pensjonacie „U Andrzeja”, na
Olczańskim Wierchu. Po posiłku udaliśmy się do regionalnej karczmy o pięknym wystroju, na góralskiego
grzańca.
Następnego dnia, przy nadal bardzo sprzyjającej, słonecznej pogodzie udaliśmy się spacerem do „Szymkówki” z widokiem na Tatry, gdzie z tarasu, pijąc dobrą kawę podziwialiśmy niezwykły urok naszych
polskich Tatr.
Jesienny pobyt pod Tatrami uważamy za bardzo udany, zarówno dla poprawy ogólnej kondycji, rekreacji
oraz szkolenia w zakresie prozdrowotnym i turystycznym.
Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny
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Radca prawny na macierzyńskim
- czyli jak wydajnie pracować i szybko spać
Teoretycznie miało być pięknie – można przecież mieć dzieci i prowadzić działalność gospodarczą! Praca
radcy prawnego wydaje się do tego wprost stworzona – wolny zawód, w dużej mierze praca przy komputerze, ustalenia mailowe czy telefoniczne, brak czasu pracy od – do, zleceń jest raz więcej, raz mniej. Czyli,
przy lekkiej modyfikacji sposobu pracy, wszystko powinno się zgodzić. Komputer z aktami elektronicznymi
może stać się stałym wyposażeniem w domu, dokumenty z biura mogą być dosyłane elektronicznie,
rozmowy telefoniczne z domu i w każdych okolicznościach to w końcu żadna nowość. Niemowlak dużo
śpi, a jak nie, to na pewno będzie oglądać świat wkoło, więc plan wygląda jak istna sielanka.
Pierwszy dzień – no, całkiem nieźle. Dzieciak wprost wymarzony – śpi, co trzy godziny budzi się na jedzenie
i zmianę pieluchy. Pomiędzy tym pozostają dwie godziny na efektywną pracę zawodową… ale czy na
pewno? Ta mała buźka przez sen wyraża tyle emocji, raz się uśmiechnie, innym razem wygnie dziwnie
usteczka, przeciągnie się… niby wiadomo, że to idealny czas na napisanie umowy, ale głowa odwraca
się do maleństwa, a umowa leżakuje… Poza tym, przecież wszyscy wiedzą, że dzieci są najpiękniejsze
właśnie wtedy, kiedy śpią. W innych okolicznościach bywa różnie :)
Drugi dzień – trzeba się sprężyć; nadszedł dzień z magicznym słowem TERMIN. Mam TERMIN, znaczy,
wiadomo, nie przeszkadzać, bo pracuję. Jak skończę TERMIN i go wyślę, to będę mogła porozmawiać,
wszystko załatwić, skupić na tobie uwagę, wyjść gdzieś, ale dopóki jest TERMIN nic innego nie jest ważne.
W dodatku ten TERMIN musi być napisany z zapasem czasu, żeby jeszcze uzgodnić język techniczny. A tu
w domu dziecko. I to całkiem inne niż wczoraj! Nieodstępujące mamy ani na chwilę, łkające rozdzierająco
przy każdej próbie odłożenia do łóżeczka. Tylko by się przytulało. Na nic zdają się kołysanki, koncerty
Mozarta, zabawki z melodyjkami, huśtające kołyski i miś Szumiś. Wyczuwa każdą próbę zmyłki.. No to
zostaje pisanie na komputerze z dzieckiem na ręku. Niby jest to możliwe, ale jest trudność z polskimi znakami i dużymi literami, bo ciężko naciąga się palce do control i alt. Na szczęście minęło kilka godzin, tata
wrócił z pracy, a niemowlak równie dobrze czuje się śpiąc u niego na piersi. Śpią więc sobie razem – a radca
co? Jak za dawnych czasów, gdy nie umiało się dobrze gospodarować czasem, pisze do późna w nocy.
Kolejne dni i tygodnie – trzeba zapewnić sobie dobre stanowisko pracy w domu, żeby kołyskę huśtać raz
lewą nogą, raz prawą (kołyska samohuśtająca jakoś nie przypadła dziecku do gustu) – to dla równego
rozwoju mięśni nóg; ręce są wówczas wolne i spokojnie można pracować na laptopie. Odkryciem jest szum
suszarki do włosów – wow! To naprawdę malca uspokaja… tylko trudno myśleć o umowach, apelacjach
i skargach, kiedy drugą godzinę z rzędu słyszy się dźwięk suszarki. Właściwie trudno określić, czy głowa
boli z niewyspania, czy tylko w mózgu przetwarza się nadal szum tej nieszczęsnej suszarki.
Karmienie – o, tu trzeba uważać. Jeśli dobrze pomyśleć, jest to czas częściowo niewykorzystany. Dziecko spokojnie je, jedna ręka zajęta trzymaniem niemowlaka, ale druga w końcu wolna. Marnotrawstwo
posunięte do absurdu. To przecież idealny czas na rozmowy telefoniczne! Na pewno? Już podstawowa
znajomość technik komunikacyjnych wskazuje, że rozmowy należy prowadzić na stojąco, w pozycji otwartej. Ale może tak mniej wymagające sprawy możnaby załatwić podczas karmienia? Ups, okazuje się, że
słuchawka telefoniczna świetnie absorbuje odgłosy charakterystycznego połykania mleka wydawane
przez ssącego malca, a rozmówca świetnie je słyszy… no więc nie, jednak nie, tego czasu nie należy
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uznawać za idealny do zawodowych rozmów telefonicznych.
Skądinąd, karmienie piersią to też kwestia logistyki – jak wkomponować spotkania i rozprawy pomiędzy
rozpoczynające się co dwie, trzy godziny karmienie? A jak do tego dojdzie nieplanowana zmiana pieluchy
lub ubranka? Spotkania można w większości ułożyć pod przerwy w karmieniu, ale rozprawy? Tu jest
gorzej – rozprawa niby zaplanowana na krótko, ale jest opóźnienie, albo świadek okazał się nadzwyczaj
gadatliwy… trzeba szybko organizować akcję dowozu dziecka do sądu. Próby pozostawiania zapasowego
mleka w lodówce stanęły na niczym - maluch nie weźmie do buzi ani smoczka uspokajacza, ani smoczka
z butelką mleka. Lekcja konsekwencji: nie i już.
Jak więc wygląda praca radcy prawnego prowadzącego kancelarię, na urlopie macierzyńskim? Trzeba mieć
zaufanych współpracowników, którzy w chwilach podbramkowych pomogą oraz, niestety, ograniczyć ilość
podejmowanych zleceń. Jest inaczej niż się planowało, choć trudno planować coś nieprzewidywalnego,
ale może jest lepiej. Nie, jest rewelacyjnie! Opieka nad dzieckiem zajmuje dużo czasu, ale przynosi też
dużo radości. Z kolei aktywność zawodowa nie pozwala zamknąć się tylko na dziecko i „wypaść z obiegu”;
każe nadal rozwiązywać łamigłówki stanów faktycznych i gmatwaniny przepisów prawnych. Bo przecież
zawód radcy prawego to również fascynacja przemianami życia i przykładanie ich do ram prawnych. A jak
ma się mało czasu, to należy dokonywać wyborów, ustalać co jest priorytetem. Priorytetem pozostaje
dziecko i te zlecenia zawodowe, które rozwijają i cieszą. Pozostałe, których już nie dam rady przyjąć będą
dla innych. Jest nas teraz sporo..
Matka – radca prawny

Czy prawo może być ciekawe? Czy nastolatek może przeprowadzić
prawniczy dyskurs?
Na te pytania odpowiedzieli sobie
studenci kierunku Mistrz i Uczeń
Uniwersytetu Dzieci, w wieku 12-13
lat, uczestnicy seminarium z prawa
organizowanego przez Fundację
Uniwersytet Dzieci i prowadzonego
przez radcę prawnego Magdalenę
Latosińską.
W sobotę 5 listopada 2016 r. prawie 40 studentów Uniwersytetu
Dzieci rozpoczęło swoją przygodę
z prawem. Rozpoczęło inaczej, niż
można kojarzyć zajęcia lekcyjne bez siedzenia w ławkach i czytania
kodeksu. Dzieci w praktyce poznały,
po co są zasady i czy są one potrzeb-

56

Rozmaitości

ne. Stworzyły własny kodeks honorowy. W sali OIRP na 3 piętrze odbyły się dyskusje na temat potrzeby
istnienia prawa na świecie. Każda grupa, odpowiadając na pytanie co by było, gdyby nie było prawa,
orzekła, że bez prawa zapanowałyby chaos i anarchia, a dzieci miałyby mniejsze prawa, niż mają teraz,
bo nikt nie dbałby np. o ich edukację czy zdrowie. Dzieci zastanawiały się, ile jest gałęzi prawa, jakie
dziedziny życia regulowane są przez prawo i gdzie jest ono zapisane. Dyskutowaliśmy o źródłach prawa.
Nastolatki wspólnie z mecenas M. Latosińską poznawały istotę zawodów: sędziego, radcy prawnego,
adwokata, prokuratora, notariusza czy komornika. W zainscenizowanej sali sądowej Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie mogły poczuć się jak na prawdziwej sali rozpraw. Próbowały też odpowiedzieć na pytanie czym różni się prawdziwa sala rozpraw od tej znanej z zagranicznych i polskich
seriali telewizyjnych.
Dzieci miały również okazję zobaczyć togę radcy prawnego i dowiedzieć się, dlaczego prawnicy używają
togi i czym różnią się togi wykorzystywane przez przedstawicieli poszczególnych zawodów. Bezbłędnie
dopasowały kolory żabotów do zawodów prawniczych. Jedynie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
okazała się dla dzieci wyzwaniem.
Studenci kierunku Mistrz i Uczeń spotkają się z prawem oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie
jeszcze kilkukrotnie, aby finalnie przeprowadzić przewód sądowy i odpowiedzieć na pytanie, czy można
popełnić przestępstwo w sieci Internet. Dzieci w trakcie czterech spotkań z prawem rozważają istotę
prawa w Internecie, uczą się dyskutować, wyciągać wnioski, stawiać hipotezy oraz interpretować przepisy.
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W dalszej części cyklu zajęć dzieci spróbują wejść w role uczestników procesu
sądowego. Spotkają się też z sędzią Sądu
Okręgowego, gdzie podczas ostatnich zajęć
na prawdziwej sali rozpraw z pomocą sędzi
oraz mecenas M. Latosińskiej przeprowadzą
symulację rozprawy.
Mamy nadzieję, że nasze zajęcia będą jedynie początkiem prawniczej przygody młodych studentów Uniwersytetu Dzieci. Dzięki uprzejmości władz Izby, zajęcia odbywają
się w salach i we współpracy z Okręgową
Izbą Radców Prawnych w Krakowie.
Fundacja Uniwersytet Dzieci jest założycielem pierwszego i największego obecnie
uniwersytetu dziecięcego w Polsce. Od
2007 r. we współpracy z uczelniami wyższymi zapraszamy dzieci w wieku 6 – 13 lat
na wykłady i warsztaty, które pomagają im
odkryć i zrozumieć świat.
Uniwersytet Dzieci działa w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. W ciągu jednego roku akademickiego w jego zajęciach
bierze udział 7000 studentów, około 500
naukowców i specjalistów oraz liczni wolontariusze.
Fundacja prowadzi również portal dla nauczycieli www.scenariuszelekcji.edu.pl,
z którego bezpłatnie można pobrać nowatorskie scenariusze lekcji opracowane na
Uniwersytecie Dzieci we współpracy z naukowcami, w tym również scenariusze z zakresu edukacji społecznej dla najmłodszych
o tym, jakim prawem sądzi sędzia czy też po
co i komu potrzebne jest prawo.
Uniwersytet Dzieci Oddział w Krakowie
Magdalena Latosińska
Radca Prawny
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Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie realizując zadania związane z promocją zawodu radcy
prawnego podjęła współpracę z Radiem Kraków. Od października 2016 r. radcowie prawni naszej Izby
uczestniczą w nagraniach cyklicznej audycji „Z prawem na Ty” – prowadzonej przez red. Marzenę Florkowską i emitowanej co środę w paśmie „Przed Hejnałem”. W każdym miesiącu poruszany jest inny zestaw
tematów: w październiku omawialiśmy problemy prawa rodzinnego, w listopadzie – prawa spadkowego;
na grudzień zaplanowaliśmy prawa konsumentów.
Audycja radiowa z udziałem członków naszego samorządu z jednej strony ma na celu podnoszenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz popularyzację wiedzy na temat prawa, z drugiej zaś strony
służy poszerzeniu wiedzy o zawodzie radcy prawnego i o świadczonej przez radców prawnych pomocy,
przyczyniając się do wzrostu identyfikowalności zawodu radcy prawnego w świadomości społecznej.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w nagraniach audycji – ze wskazaniem obszaru wiedzy,
który pozostaje w Państwa szczególnym zainteresowaniu. Zgłoszenia takie można kierować na adres
k.kolary@oirp.krakow.pl
Karolina Kolary
Wicedziekan ds. promocji i rozwoju zawodowego

Mariusz Boruch, radca prawny – na zdjęciu nagranie pierwszej audycji.
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Edukacja Prawna
Od trzech lat radcy prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Krakowie współpracują z III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego
w Krakowie. Co roku seria wykładów poświęconych edukacji
prawnej pomaga kolejnym pokoleniom „trójkowiczów” poszerzać
wiedzę potrzebną na egzaminie
maturalnym z wiedzy o społeczeństwie, ale też potrzebną
w dorosłym życiu.
W nowych programach nauczania oraz w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu wiedza o społeczeństwie kładzie się dość duży nacisk na edukację prawną. Niestety czas przeznaczony na realizację tematów
poświęconych prawu jest ograniczony. Dzięki projektowi edukacji prawnej nasze Liceum uzyskało niezastąpioną pomoc. Wykłady prowadzone przez radców, specjalistów w określonych dziedzinach prawa,
pozwoliły uczniom inaczej spojrzeć na obowiązujące w naszym kraju przepisy.
Tematy wykładów znacznie wykraczały poza ramy podstawy programowej z wos-u, poruszały ciekawe
problemy i pomagały utrwalić wiadomości z lekcji. Były również ważkie dla uczniów: między innymi
zajęcia dotyczące praw dziecka, postępowania karnego wobec nieletnich, informacji publicznej, prawa
spadkowego, alimentów, czy umów sprzedaży.
Dla uczniów główną zaletą zajęć było to, że prowadzili je ludzie na co dzień zajmujący się prawem praktycy, podający konkretne casusy i procedury, które zostały w nich zastosowane. Dzięki temu lepiej
rozumieli omawiane zagadnienia. Prawnicy opowiadali nie tylko o prawie, ale też o tym, jak wygląda
ich praca, jak przebiegają studia i aplikacje prawnicze, dzięki czemu słuchacze mogli się zastanowić, czy
taka ścieżka zawodowa jest dla nich.
W tym roku szkolnym w wykładach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych o profilu prawniczym i humanistycznym. Ich pierwszą decyzją po zakończeniu projektu będzie wybranie „rozszerzeń przedmiotowych”
w klasie drugiej. Kto ze słuchaczy wybierze fakultet prawny? Jeszcze nie wiemy. Każdy uczestnik projektu
wie jednak, że „Ignorantia iuris nocet”, a do przepisów należy bezwzględnie się stosować. Zbierając opinie
uczniów i uczestnicząc w niektórych zajęciach nabieram przekonania, że współpraca z Okręgową Izbą
Radców Prawnych w Krakowie podnosi kulturę prawną naszych licealistów. Mamy nadzieję, że tego
rodzaju przedsięwzięcia będą kontynuowane .
Małgorzata Janczur
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
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Dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejsze
jest umieć dowiedzieć się czegoś.
Profesor August Witkowski

PROGRAM PRO PUBLICO BONO
w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Od września br. realizowany jest w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie program edukacji prawnej
„Pro publico bono”. W programie bierze udział klasa IVA. Przez 20 tygodni radcy prawni z Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Krakowie prowadzą zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
Program dzieli tematykę na dwa bloki: tematy ogólne, wprowadzające do zagadnień wiedzy o prawie
i instytucjach państwowych oraz bardziej szczegółowe, przedstawiane „życiowo” wycinkowe tematy
o dużym znaczeniu praktycznym dla młodzieży. W ramach programu odwiedził Zespół Szkół Elektrycznych
absolwent dr Bogusław Przywora, który jest radcą prawnym i wykładowcą na uczelniach krakowskich
i śląskich. Na spotkaniu z uczniami podzielił się własnymi wspomnieniami i refleksjami z czasów jego
nauki w naszej szkole.
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Zaznaczył, jakie umiejętności i kwalifikacje wykształciła w nim szkoła, a które pomagają mu w karierze
zawodowej. Aktywne uczestnictwo w programie edukacji prawnej przyczyni się do poszerzenia świadomości prawnej młodzieży.
Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiega wykluczeniu
prawnemu w dorosłym życiu. Edukacja prawna młodzieży może być również skutecznym działaniem
profilaktycznym. W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak
ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem.
Znajomość podstaw prawa pozwoli też młodemu człowiekowi świadomie uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.
Renata Stanisławczyk
Nauczyciel j. niemieckiego

Szesnasta edycja projektu Szlachetna Paczka
Od 18 listopada 2016 r. otwarta jest internetowa baza danych szesnastej już edycji projektu „Szlachetna
Paczka”, którego finał odbędzie się w dniach 9-11 grudnia. W tym dniu przygotowane przez darczyńców
paczki dla wybranych przez nich rodzin zostaną doręczone za pośrednictwem wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA do potrzebujących.
Hasło „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” oznacza, że wszyscy mają sobie radzić w życiu, a kiedy ktoś upada, to reszta jednoczy się, by mu pomóc. Szlachetna Paczka chce zmieniać społeczeństwo
właśnie w ten sposób.
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To niezwykłe, że w Paczce jesteśmy razem. To niezwykłe, że razem są biedni i bogaci, młodzi i starzy, że
razem jesteśmy w różnych miejscach w kraju i zagranicą. Łączą nas ideały - mówi ks. Jacek Stryczek,
prezes Stowarzyszenia WIOSNA.
SZLACHETNA PACZKA, organizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA, pomaga bohaterskim rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy,
darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują
paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.
Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest spotkanie z prawdziwie potrzebującym; podczas spotkania
wolontariusz diagnozuje jakie bariery występują w rodzinie i na co realnie jesteśmy wstanie wpłynąć.
I w tym roku Paczka będzie łączyła biednych i bogatych. Ale Paczka zaczyna uczyć Polaków jak zarabiać
więcej i wydawać lepiej – dlatego Stowarzyszenie rozpoczęło także nowy projekt: „Paczka Biznesu”.
Informacje o projekcie i baza rodzin na stronie www.szlacehtnapaczka.pl
Marcin Mioduszewski
Radca prawny

Zaproszenie do udziału w projekcie „Paczka Prawników”
Już dziś zapraszamy do udziału w projekcie „PACZKA Prawników” (poprzednia nazwa „WIOSNA Prawników”).
PACZKA Prawników, to pogłębienie pracy z rodzinami SZLACHETNEJ PACZKI, które poza samotnością,
biedą lub chorobą, mają problemy i inne bariery w obszarze prawnym. Projekt odpowiada na ten problem
poprzez zaangażowanie radców prawnych i adwokatów, którzy pomogą je przezwyciężyć.
Założeniem projektu jest wyjście przez prawników ze swojego świata i wejście do świata rodziny Szlachetnej Paczki. Celem projektu jest udzielenie rodzinom pomocy prawnej, która w inny sposób byłaby
dla nich niedostępna. W szerszym ujęciu – celem projektu jest spotkanie człowieka z człowiekiem.
- Na studiach wyobrażałem sobie, że jako prawnik przypadkiem spotykam na ulicy osobę w potrzebie,
którą biorę pod swoje skrzydła i jak Dustin Hoffman w „Ławie przysięgłych” sprawiam, że sprawiedliwość
triumfuje po właściwej stronie. Dzięki Paczce Prawników to młodzieńcze marzenie staje się rzeczywistością – opowiada Bartłomiej, radca prawny z Wrocławia.
To już trzecia edycja projektu PACZKA PRAWNIKÓW. W poprzedniej w projekt zaangażowało się 100
adwokatów i radców prawnych w 16 miastach w całej Polsce.
Z pomocą trafiliśmy do 120 wybranych rodzin.
W tym roku rekrutacja rozpoczęła się już 19.11 – zasady projektu oraz strona, na której można dokonać
wyboru rodziny i jej problemu prawnego:
https://www.szlachetnapaczka.pl/paczka-prawnikow
Marcin Mioduszewski
Radca prawny
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Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
Na dzień 30 listopada 2016 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
wpisanych było 3364 radców prawnych, w tym 2480 wykonujących zawód radcy prawnego , 884 osób
nie wykonujących zawodu, a w tym 195 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 7 prawników .
W okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 21 osób , w tym:
- 10 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
- 9 osób spełniających przesłanki określone w art. 24 ust.1 ustawy o radcach prawnych,
- 2 osoby w związku z przeniesieniem wpisu z innej Izby.
2. Skreślono piętnastu radców prawnych w tym:
- 3 zmarłych radców prawnych:
Janinę Bułat
Stefana Kaweckiego
Janusza Tokarzewicza;
- 7 radców prawnych – na ich prośbę;
- 5 radców prawnych - usunięcie wpisu w związku z przeniesieniem do innej Izby.
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu 12 radcom prawnym na ich wniosek.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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