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Od Dziekana
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Kontynuując z Państwem dialog na tym forum /bo przecież jest to w jakimś sensie dialog chociaż to tylko ja przekazuję ważne dla
naszego środowiska i samorządu informacje
starając się jednak zbytnio czytelników nie
przemęczać/ zacząć by należało od udanego
moim skromnym zdaniem - przebiegu uroczystości obchodów Dnia Radcy Prawnego
w dniu 4 lipca br. Liczne podziękowania
zaproszonych Gości jak również Koleżanek
i Kolegów, miłe wspomnienia czego dowodem są piękne zdjęcia, utwierdzają mnie
w przekonaniu, że warto było tą uroczystość
zorganizować w tym magicznym miejscu
Krakowa i w taki sposób aby muzyka, taniec,
śpiew a czasem tylko możliwość spotkania
kogoś miłego, zatrzymał nas wszystkich
„na chwilkę” w tym ekspresowym przecież
tempie pracy i życia. Lipiec był pracowitym
miesiącem choćby i z tego względu, że poza
planowanymi wydarzeniami, w tym miesiącu miała miejsce również podniosła uroczystość ślubowania kolejnego rocznika radców
prawnych, którzy w marcu br. przystąpili
i zdali egzamin zawodowy. Podjęliśmy próbę
nadania tej uroczystości tak ważnej przecież
dla każdego z nas radców prawnych należytej oprawy aby ten dzień pozostał w pamięci uczestników tej uroczystości jako
ważny i wyjątkowy. Stąd po raz pierwszy w
historii naszej Izby radcowie prawni składali
ślubowanie w togach w obecności sztandaru KRRP. Były też liczne i znaczące nagrody
ufundowane przez grono naszych stałych
sponsorów, którymi corocznie są Wolters

Kluwer, Lexis Nexis, CH Beck a po raz pierwszy w tym roku została ufundowana przez
Telimena SA toga dla radcy prawnego, który
z najlepszą lokatą zdał egzamin zawodowy
a przez Ideę Bank tablet dla radczyni prawnej, która spośród Pań najlepiej zdała ten
egzamin. Blasku uroczystości dodała oprawa muzyczna a koncert pieśni Fryderyka
Chopina, Piotra Czajkowskiego, Fernando
Obradorsa i Manuela Ponza w wykonaniu
pięknej młodej sopranistki niech będzie dla
wszystkich wchodzących w ten zawód radców prawnych łagodnym początkiem trudnej drogi zawodowej by nie rzec, że obecnie
coraz trudniejszej. Był też skromny poczęstunek i lampka szampana dla zaproszonych
gości i licznego grona osób towarzyszących
ślubującym. Ubolewam jedynie, że tak
małe grono radców prawnych obecnych
było w tym dniu tj. 25 lipca br. i nie da się
wszystkiego usprawiedliwić obowiązkami
zawodowymi. Ślubowanie młodych roczników to także powinien być ważny dzień
dla wszystkich radców prawnych. Dlatego
wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy
znaleźli czas i przybyli na tą uroczystość
jeszcze raz serdecznie dziękuję. To także
wyraz budowania więzi w naszej radcowskiej rodzinie.
Jest mi niezmiernie miło zakomunikować
Państwu, że zakończyły się rozpoczęte
również w lipcu br. prace związane z przebudową i aranżacją pomieszczeń biurowych
zakupionego lokalu na IV piętrze budynku
przy ul. F. Nullo 8. Obecnie trwają prace
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związane z zakupem wyposażenia i urządzeń co również jest przedsięwzięciem logistycznym, ale uzyskany efekt rekompensuje
wszystkie „trudy i znoje” i mam nadzieję, że
będzie dobrze służył nam wszystkim. Czeka
nas natomiast jeszcze trudny okres przeprowadzek, zmian w sposobie użytkowania dotychczasowych pomieszczeń biurowych na
III piętrze dlatego wszystkich proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Bardzo się staramy
aby skutki prowadzonych prac budowlanych
w czynnym obiekcie minimalizować ale nie
wszystko jest możliwe zwłaszcza, że ruszą
niebawem roboty budowlane związane
z przebudową I piętra oraz związana z tym
konieczność przebudowy także klatki schodowej.

gracji naszego środowiska, było bowiem nie
tylko wielu potrzebujących pomocy prawnej ale również wielu gotowych pomoc tą
świadczyć pro publico bono. W tym roku po
raz pierwszy w historii tej akcji została ona
zorganizowana poza tradycyjnie już Krakowem, Nowym Sączem i Tarnowem również
w Nowym Targu, Limanowej, Gorlicach
i Dębicy, objęła zatem swym zasięgiem cały
obszar działania naszej Izby i odbywała się
przy jej współfinansowaniu przez naszą Izbę.
I na koniec nie wiadomo już czy należy się
cieszyć czy też wręcz przeciwnie /co pozostawiam już Państwa ocenie/ informuję, że
w dniu 27 września 2014 r. do egzaminu
wstępnego na aplikację radcowska przystąpiły 502 osoby, z których 287 zdało ten
egzamin z wynikiem pozytywnym.

Z miłych wydarzeń integracyjnych warto
wspomnieć jedynie o zakończonej niedawno XXV Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Prawników, która w tym roku miała miejsce
w Krakowie w dniach od 10 do 13 września
pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Krakowie, SSA Pana Krzysztofa Sobierajskiego. Nasza Izba również objęła to wydarzenie honorowym patronatem ponieważ
stoimy na stanowisku, iż jest to dobra okazja
do integracji przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Warto też wspomnieć
o ogólnopolskiej akcji KRRP „Niebieski Parasol”, która w tym roku przebiegała pod
hasłem „Praca Rodzina Biznes” w dniach
22-26 września pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Była doskonałą okazją do promocji naszego
zawodu jak też swoistym miernikiem inte-

A ważnym wydarzeniem, które dopiero
przed nami /21-22 listopad b.r./, jest Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych
ponieważ uchwałą KRRP z dnia 12 września
br. zdecydowano o przedłożeniu pod obrady Zjazdu nowego projektu KERP, ale o tym
w następnym biuletynie.
Danuta Koszyk – Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ślubowanie radców prawnych – 25 lipca 2014 r.
W piątek, 25 lipca 2014 roku w Hotelu Best Western Premium w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie 154 nowych radców prawnych, wpisanych na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie.
Na ślubowaniu byli obecni przedstawiciele Prezydium Rady OIRP w Krakowie w następującym składzie:
Dziekan Rady IX kadencji radca prawny Danuta Koszyk- Ciałowicz, Wicedziekan ds. Aplikacji radca prawny
Anna Sobczak, Wicedziekan ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych radca prawny Alicja Juszczyk, Sekretarz
Rady radca prawny Danuta Rebeta.
Uroczystość ślubowania uświetnili zaproszeni goście: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia
Andrzej Solarz, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Michał Niedźwiedź oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adwokat Paweł Gieras, opiekunowie szkolenia aplikantów radca
prawny Grażyna Bińko, radca prawny Barbara Matuszewska, Pani Joanna Podgórska, oraz rodziny i bliscy
radców prawnych składających ślubowanie.
Uroczystość rozpoczęła, przedstawiając program jej przebiegu, Sekretarz Rady OIRP w Krakowie Pani
Danuta Rebeta, po czym uczestników ślubowania i przybyłych gości powitała Dziekan Rady OIRP w Krakowie Pani Danuta Koszyk - Ciałowicz, która w wystąpieniu poprzedzającym złożenie ślubowania przez
nowych radców prawnych pogratulowała im zdobycia uprawnień zawodowych, które, jak zaznaczyła,
wykonywane są w coraz to bardziej złożonej sytuacji gospodarczej. Składają się na nią przede wszystkim
oczekiwania odbiorców usług prawnych, traktujących profesjonalne porady prawne jako część doradztwa
i strategii biznesowej, mającej zapewnić im realizację konkretnych rezultatów i poczucie bezpieczeństwa,
co oznacza w praktyce, że usługi prawne stają się towarem. Pani Dziekan podkreśliła, że w obecnej
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sytuacji wysoki poziom wiedzy merytorycznej musi być
poparty znajomością nowych
technologii, zdolnością szybkiej i elastycznej komunikacji
z klientem oraz zdolnością należytej oceny sytuacji na rynku usług prawnych, bo tylko ci
którzy najlepiej dostosują się
do panujących trendów i nowych form świadczenia pomocy prawnej będą mieli szanse
na znalezienie na nim swojego
miejsca. Na zakończenie, cytując słowa słynnego greckiego filozofa Heraklita z Efezu: „Ludzie powinni
strzec prawa jak murów rodzinnego miasta, bo tylko za murami można żyć bezpieczne”, wskazała także
na konieczność postępowania zgodnego z prawem, godnością, uczciwością i etyką zawodową, gdyż te
wartości są ponadczasowe i nie tracą na aktualności nawet w zmieniającej się sytuacji na rynku usług
prawnych.
Po swoim wystąpieniu, Pani Dziekan odczytała adres Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana
Dariusza Sałajewskiego, w którym pogratulował nowym radcom prawnym przystąpienia do grona liczącego już ponad 30 tysięcy radców prawnych, wraz z życzeniami by wykorzystywali zdobyte umiejętności
i wiedzę z godnością, gdyż są wezwani do wykonywania zawodu zaufania publicznego.
Następnie Wicedziekan Rady ds. aplikacji Pani Anna Sobczak rozpoczęła swoje wystąpienie, od wręczenia 7
aplikantom publikacji książkowej, zatytułowanej „Prace aplikantów radcowskich - zbiór pierwszy”, w której
zostały zamieszczone referaty ich autorstwa, napisane na dowolnie wybrany przez nich temat prawny.
Referaty były formą pożegnania aplikantów z okresem aplikacji. Publikacja ta stała się jednocześnie,
w wypowiedzi Pani Wicedziekan Rady ds. aplikacji, punktem wyjścia do konstatacji natury bardziej ogólnej,
nawiązującej do kreatywności, nowatorskich pomysłów i
pasji jako cech, których wykorzystywania wymaga zawód
radcy prawnego. Ponadto
Pani Anna Sobczak zwracając się do byłych aplikantów
obecnych na sali, wyraziła
życzenie, aby pasja towarzyszyła ich działaniom także
w życiu pozazawodowym,
bo nie samym radcowaniem
człowiek żyje.
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W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Pani Barbary Baran zabrał głos Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Michał Niedźwiedź, który odczytał jej adres skierowany do nowych radców
prawnych. W adresie Pani sędzia Barbara Baran pogratulowała obecnym zakończenia długiego etapu
edukacji i zdobywania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, który wiązał się
także ze zdaniem bardzo trudnego egzaminu państwowego. Jednocześnie podkreśliła, że przed nowymi
radcami prawnymi stoją obecnie kolejne wyzwania związane z wykonywaniem zawodu, który wiąże się
z ciężką pracą i koniecznością nieustannego uczenia się. Pani Prezes życzyła radcom prawnym ciekawych
spraw i umiejętności zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym.
Kolejnym gościem, który zabrał głos był adwokat Paweł Gieras, Dziekan ORA w Krakowie, który pogratulował młodym radcom prawnym osiągnięcia sukcesu i nabycia uprawnień do wykonywania zawodu
radcy prawnego, życząc im by wykonywali zawód z powołaniem i czerpali z niego satysfakcję osobistą
i finansową.
Następnie Wicedziekan Rady ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych Pani Alicja Juszczyk odczytała adres,
skierowany do ślubujących przez Dziekana Rady VII i VIII kadencji radcy prawnego Michaliny Nowokuńskiej. W adresie Pani Michalina Nowokuńska, składając serdeczne gratulacje młodym radcom prawnym,
od których trzy lata wcześniej odbierała ślubowanie aplikanckie, podkreśliła, że po okresie wytężonej nauki
i pogłębiania wiedzy prawniczej na aplikacji radcowskiej otwiera się przed nimi nowy etap samodzielnego
życia zawodowego. Jednocześnie wyraziła pragnienie i przekonanie, że ich solidne
przygotowanie i potencjał intelektualny
pozwoli na sprostanie wyzwaniom i na odnalezienie swojego miejsca na rynku usług
prawniczych. Pani Michalina Nowokuńska
zachęciła młodych radców prawnych do
godnego, etycznego i profesjonalnego
wykonywania zawodu, czując się współodpowiedzialna za ich przygotowanie
merytoryczne i etyczne.
Po wystąpieniach i odczytaniu adresów
nastąpiło ślubowanie radców prawnych,
które odebrała Dziekan Rady OIRP w Krakowie Pani Danuta Koszyk – Ciałowicz.
Po ślubowaniu wręczyła indywidualnie
każdemu radcy prawnemu zaświadczenie uprawniające go do wykonywania zawodu. Jeszcze raz pogratulowała radcom
prawnym realizacji tego ważnego etapu
na drodze kariery zawodowej.
Po ceremonii ślubowania głos zabrała Kie-
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rownik Szkolenia Aplikantów radca prawny Grażyna
Bińko. W imieniu własnym i nieobecnego opiekuna
roku Pani Edyty Klek złożyła wszystkim obecnym
serdeczne gratulacje wobec uzyskania przez nich
uprawnień do wykonywania zawodu, podkreślając
ich samozaparcie, wytrwałość i siłę w dążeniu do
celu, które wiązały się niejednokrotnie z koniecznością pogodzenia obowiązków pracownika, doktoranta, wykładowcy, matki, ojca, syna czy córki
z obowiązkami aplikanta. Podziękowała także za
współpracę w okresie trwania aplikacji oraz życzyła
im wielu sukcesów zawodowych.
Podczas uroczystości zostały wyróżnione osoby,
które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu radcowskiego. Dla radcy prawnego, który zdał egzamin
z najwyższą lokatą została ufundowana przez Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S.A. toga, natomiast
pierwsza spośród Pań otrzymała tablet, ufundowany
przez Idea Bank. Wydawnictwo Lexis Nexis nagrodziło 8 najlepszych radców prawnych publikacjami
książkowymi oraz czasowym (6 miesięcznym) dostępem on – line do systemów informacji prawnej,
natomiast pozostali otrzymali upominki w postaci czasowego (3 miesięcznego) dostępu on – line do
systemów informacji prawnej, tworzonych przez tą firmę. Wydawnictwo Wolters Kluwer ufundowało
dla wszystkich nagrodę książkową: ”Zarządzanie kancelarią prawną”, a 8 najlepszym radcom prawnym
zostały wręczone „Kodeksowe umowy handlowe”. Z kolei CH Beck ufundował dla 8 najlepszych radców
prawnych publikacje książkowe oraz dla wszystkich 3 miesięczny dostęp on – line do systemu informacji
prawnej Legalis.
Przedstawicielka ślubujących radców prawnych, a zarazem starosta roku Pani Katarzyna Prowadzisz w ciepłych słowach podziękowała władzom OIRP w Krakowie poprzedniej i obecnej kadencji oraz opiekunom
szkolenia aplikantów za zaangażowanie, pomoc i opiekę otrzymaną w czasie aplikacji.
Część oficjalną uroczystości zakończył krótki aczkolwiek bardzo piękny koncert sopranistki Jolanty Kowalskiej- Pawlikowskiej, której akompaniowała na pianinie Pani Marta Mołodyńska. W repertuarze krakowskiej solistki znalazły się m. innymi utwory Fryderyka Chopina, pieśni i romanse Piotra Czajkowskiego,
Fernando Obradorsa i Manuela Ponza. Na zakończenie artystka wykonała arię Summertime” z opery
„Porgy & Bess” Georga Gerschwina oraz arię „Kto usta me całuje” z operetki „Giuditta” Franza Lehara.
Nowym radcom prawnym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych
i powodzenia w życiu osobistym.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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NIEBIESKI PARASOL 2014
Niebieski Parasol w Krakowie
W Krakowie akcja „Niebieski Parasol” przeprowadzona została w dniach 22 -24 września 2014 r. Na
terenie Krakowa informacja o akcji była rozpropagowana pośród mieszkańców poprzez wywieszenie
kilkudziesięciu plakatów informacyjnych (w budynku Sądu Okręgowego, w lokalach Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego). Informacje o akcji przekazane zostały do wiadomości publicznej także w mediach
publicznych - w Gazecie Krakowskiej w dniu 19 września 2014r. opublikowany został materiał dotyczący
akcji, informacja o niej była rozpowszechniana także na antenie Radia Kraków w serwisach informacyjnych
w dniach 19, 22 września 2014r.
Już te informacje dotarły do szerokiego kręgu odbiorców, dzięki czemu na godzinę przed rozpoczęciem
udzielania porad w pierwszym dniu akcji na korytarzach budynku przy Francesco Nullo oczekiwała liczna
grupa zainteresowanych. Prawdziwą siłę czwartej władzy pokazała jednak telewizja - w odpowiedzi na
przesłane informacje i zaproszenia materiał o Akcji Niebieski Parasol został przygotowany przez telewizję polską i wyemitowany w Kronice Krakowskiej w dniu 22 września 2014r. W kolejnych dniach liczba
korzystających z porad zwiększyła się, a znaczna część z nich pytana o źródło wiedzy o akcji wskazywała
właśnie materiał wyemitowany w telewizji.
W czasie trwania akcji w Krakowie zgłosiły się 183 osoby, którym udzielono 261 porad prawnych. Porady
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dotyczyły zagadnień z prawa cywilnego(96 porad), prawa rodzinnego i opiekuńczego (22 porady),prawa
gospodarczego (7 porad) prawa pracy (18 porad), spraw administracyjnych (12 porad), spraw spadkowych
(37 porad), ochrony praw lokatorów (14 porad), spraw przedsiębiorstw (5 porad), prawa podatkowego
(11 porad), prawa bankowego (2 porady), prawa ubezpieczeń społecznych (12 porad), prawa karnego
(12 porad). Ponadto pojedyncze porady dotyczyły: prawa ochrony własności intelektualnej, prawa prasowego, prawa telekomunikacyjnego, prawa konsumenckiego, prawa upadłościowego i naprawczego,
prawa o księgach wieczystych.
W akcji wzięło udział łącznie 37 radców prawnych i 3 aplikantów radcowskich.
Udział w akcji „Niebieski Parasol” w Krakowie wzięli następujący radcowie prawni: Jolanta Balcerowska, Katarzyna Bąbaś, Krzysztof Bednarski, Błażej Bugajski, Jan Cichoń, Daniel Dulęba, Jolanta Dulińska,
Anna Durbas, Beata Filipcova, Dorota Garlicka – Kot, Dawid Gaza, Magdalena Golonka, Mateusz Hołysz,
Marcin Koperski, Piotr Kozioł, Piotr Lampa, Marta Lampart, Tamara Laprus- Bałuka, Urszula Layer, Paweł
Łuczyński, Małgorzata Mastalerz, Maria Miernik – Szopa, Marcin Mioduszewski, Ewa Miszczyk – Wróbel,
Przemysław Pietrzyk, Monika Pindziak – Dutkiewicz, Joanna Plizga – Phillips, Piotr Popławski Marcin
Sala- Szczypiński, Anna Sapota, Justyna Strojec, Sebastian Rożek, Adam Ryś, Michał Sikora, Magdalena
Szepczyńska, Katarzyna Walasek, Kamila Zengel oraz aplikanci radcowscy Wojciech Adamski, Aleksandra
Liszka, Adam Wróblewski.
Należy przy tej okazji podkreślić wielką dyspozycyjność radców prawnych z naszej Izby, którzy licznie
odpowiedzieli na apel pani Dziekan Danuty Koszyk – Ciałowicz zapraszający ich do uczestnictwa w akcji
„Niebieski Parasol”. Niektórzy radcowie prawni z Krakowa udzielali informacji prawnych osobom potrzebującym przez wszystkie trzy dni trwania akcji. Klienci byli bardzo zadowoleni z uzyskanej pomocy
prawnej, o czym świadczą też liczne pytania kiedy w przyszłości odbędzie się kolejna edycja akcji.
dr Marcin Sala - Szczypiński
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie

Niebieski Parasol w Dębicy
Akcja bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol” została przeprowadzona w Dębicy w dniu
23 września 2014 r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Był to element ogólnopolskiej akcji organizowanej
przez Krajową Izbę Radców Prawnych.
I. Rozpropagowanie akcji.
Informacje o akcji przekazane zostały do ogólnej wiadomości poprzez materiały przygotowane na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych oraz poprzez działania medialne przeprowadzone na szczeblu
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Na terenie Dębicy akcja była rozpropagowana pośród mieszkańców poprzez:
• wywieszenie przekazanych plakatów informacyjnych (1 plakat w budynku Sądu Rejonowego w Dębi-
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cy, 7 plakatów w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy, w tym 3 na drzwiach wejściowych, 1 plakat
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, 3 plakaty na tablicach ogłoszeniowych
na terenie miasta, będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Dębicy);
• informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy;
• publikacje prasowe o akcji w: „Nowiny Rzeszowskie”, „Krakowska-dodatek lokalny”, „Obserwator”,
„Super Nowości”, „Wiadomości Dębickie”;
• informacje w telewizji: lokalna Dębica.tv, PTV Regionalna;
• informacje na portalach internetowych: www.wiadomoscidebickie.eu, www.ziemiadebicka.pl, www.
debica24.eu, www.rdn.pl
Pomiędzy radcami prawnymi akcję rozpropagowano poprzez:
• indywidualne rozmowy z radcami prawnymi z Dębicy, przeprowadzone w celu przekonania do wzięcia
udziału w akcji.
II. Przeprowadzenie akcji.
Akcja „Niebieski Parasol” została przeprowadzona w Dębicy w dniu 23 września 2014 r. w godzinach od
10.00 do 15.00. w sali sesyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ulicy Ratuszowej 2. W akcji
uczestniczyło łącznie 10 radców prawnych i jedna aplikantka radcowska. W każdej godzinie na sali było
co najmniej 3 radców gotowych do udzielania porad prawnych.
W czasie trwania akcji udzielono 76 porad prawnych. Porady dotyczyły wielu zagadnień z prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych,
prawa karnego, spraw spadkowych, spraw administracyjnych.
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Udział w akcji „Niebieski Parasol” wzięli Koleżanki i Koledzy radcowie prawni:
1) Igor Bochyński
2) Bartosz Góra
3) Tomasz Lauzer (OIRP Rzeszów)
4) Konrad Pająk
5) Marcin Parys
6) Władysław Rogóż
7) Leszek Wepsięć
8) Paweł Ziobro
9) Halina Żmuda
10) Joanna Żurek-Krupka
oraz aplikantka radcowska Anna Krawczyk (OIRP Rzeszów).
Joanna Żurek-Krupka
Radca prawny
Skarbnik Rady OIRP w Krakowie

Niebieski Parasol w Gorlicach
W dniu 25 września 2014 roku w godzinach od 12.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach
miała miejsce akcja „NIEBIESKI PARASOL”, w trakcie której udzielane były bezpłatne porady prawne dla
mieszkańców miasta Gorlice przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
W akcji brali udział:
1) mec. Maria Kuźniarska – Pęczek,
2) mec. Agnieszka Złotek,
3) mec. Izabella Piotrowska – Mruk,
4) mec. Monika Budziak,
5) mec. Mateusz Mruk,
6) mec. Wojciech Kaszałowicz,
7) mec. Daniel Lewek,
8) mec. Grzegorz Przybyło.
Informacja o akcji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Stosowne
ogłoszenie ukazało się także w Gazecie Gorlickiej (lokalnym dodatku do dziennika Gazeta Krakowska).
Zostały także rozwieszone plakaty informujące o akcji.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gorlic. W trakcie akcji udzielono w sumie
37 porad (dwie porady dla osób starszych zostały udzielone telefonicznie). Ciekawostką był fakt przyjazdu
jednej osoby z Jasła, która o akcji dowiedziała się „z internetu” i po wykonaniu telefonu do biura obsługi
klientów Urzędu Miejskiego w Gorlicach przyjechała specjalnie w tym celu do Gorlic.
Porady dotyczyły głownie zwykłych spraw życia codziennego (prawo pracy, prawo cywilne, prawo
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ubezpieczeń społecznych, sprawy
spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo podatkowe, ochrona praw lokatorów). Nadmienić
należy, iż z reguły były to osoby
które miały konkretny problem/
konkretną sprawę do załatwienia
i w tym celu potrzebowały pomocy prawnej. Kilka osób potrzebujących pomocy prawnej w postaci
konieczności napisania dla nich
stosownych pism procesowych
uzyskało zapewnienie o tym, iż
pomoc dla nich zostanie udzielona w najbliższych dniach, bowiem
z uwagi na dużą ilość osób nie
było możliwości aby takie pisma
napisać na miejscu.
Obiektywnie oceniając akcję, stwierdzić należy, iż akcje „NIEBIESKI PARASOL” na terenie miasta Gorlice
należy ocenić pozytywnie, każdy kto zgłosił się w celu udzielenia mu porady taką poradę uzyskał.
Szczególne podziękowania za pomoc udzieloną w przeprowadzeniu akcji, należą się Burmistrzowi Miasta
Gorlice – Panu Witoldowi Kochan, który bezpłatnie udostępnił nam pomieszczenie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gorlicach oraz poprzez pracowników UM w Gorlicach zapewnił wszelkie inne potrzeby dla
sprawnego jej przebiegu.
Grzegorz Przybyło
Radca Prawny

Niebieski Parasol w Nowym Sączu
W dniu 26 września br. sądeccy radcowie prawni otwarli nad potrzebującymi „Niebieski Parasol”, dołączając do ogólnopolskiej akcji udzielania bezpłatnych porad prawnych, zorganizowanej przez Krajową
Radę Radców Prawnych we współpracy z okręgowymi izbami radców prawnych, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Akcja została poprzedzona
kampanią informacyjną, dzięki której cieszyła się nie notowanym wcześniej, bardzo dużym zainteresowaniem sądeczan w szerokim znaczeniu tego słowa – potrzebujący przyjechali bowiem niejednokrotnie z miejscowości znacznie oddalonych od Nowego Sącza. Radcowie prawni udzielili pomocy łącznie
siedemdziesięciu pięciu beneficjentom, przy czym wiele osób uzyskało pomoc prawną w zakresie kilku
różnych problemów prawnych. Porady prawne dotyczyły całego wachlarza różnorodnych spraw, jednak
dominowały zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w tym spadkowego, a także prawa rodzinnego,
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prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Oprócz uzyskania porady prawnej, zainteresowani mogli
także sięgnąć po lekturę jednego z mini-poradników, wydanych przez Krajową Radę Radców Prawnych
w serii „Z RADCĄ PRAWNYM BEZPIECZNIEJ”. To hasło było także lejtmotywem przekazu medialnego,
towarzyszącego akcji, przypominającym całemu społeczeństwu o potrzebie korzystania z profesjonalnej
pomocy prawnej, wbrew popularnemu powiedzeniu „mądry Polak po szkodzie”.
Dzięki wsparciu organizacyjnemu, udzielonemu naszej Izbie przez Prezesa Sądeckiej Izby Gospodarczej
w Nowym Sączu oraz przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, porady udzielane były najpierw (w godzinach od 1000 do 1400) w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej, a następnie (w godzinach od 1400
do 1800) w sądeckim Ratuszu. Zorganizowanie akcji było możliwe jednak w pierwszym rzędzie dzięki
poświęceniu naszych Koleżanek i Kolegów, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel Dziekana Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Krakowie – pani mecenas Danuty Koszyk-Ciałowicz. Do grona tego należą
(w kolejności alfabetycznej): Basta Klaudia, Biedroń-Szczecina Katarzyna, Buczek Krzysztof, Drozd Ewelina, Florczyk Mirosław, Garlej Zdzisław, moja skromna osoba, Kołacz Jacek, Kądzielawa Dawid, Kądziołka
Elżbieta, Kmak Anna, Kordeczka Mirosław, Krzak Maria, Pater-Surowiak Iwona, Wojciechowski Henryk
oraz Wolak Krystyna.
Biorąc pod uwagę sygnały świadczące o bardzo pozytywnym dla całego środowiska radców prawnych, wizerunkowym wydźwięku zorganizowanej akcji, należy mieć nadzieję, że będzie ona kontynuowana, dzięki czemu
przekonanie, że „Z RADCĄ PRAWNYM BEZPIECZNIEJ”, będzie w społeczeństwie coraz mocniej zakorzenione.
Andrzej Kadzik
Radca prawny
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Niebieski Parasol w Nowym Targu
Akcja „Niebieski Parasol” w Nowym Targu odbyła się w Urzędzie Miasta w czwartek 25.IX.2014 r. w godz.
od 14-tej do 18-tej. Porad udzielali radcowie prawni Zbigniew Sięka, Jan Suder, Elżbieta Węgrzyn, Wojciech Gliściński, Teresa Ludzia, Łukasz Knurowski z Nowego Targu oraz Marzena Sarapata z Krakowa wraz
z aplikantem Szymonem Michlowiczem.
Udzielono porad 12-tu osobom , praktycznie ze wszystkich dziedzin prawa, łącznie z prawem karnym.
Niektóre osoby przychodziły z kilkoma zanotowanymi pytaniami.
Zbigniew Sięka
Radca prawny

Niebieski Parasol w Limanowej
W dniu 23 września 2014 r. Limanowa była jednym z miejsc w którym osoby zainteresowane mogły otrzymać nieodpłatną informację prawną świadczoną przez radców prawnych w ramach akcji „Niebieski Parasol”
Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Starosty Limanowskiego - Jana Puchały radcowie prawni mogli
w godzinach od 14 do 18 korzystać z pomieszczeń Starostwa i w doskonałych warunkach przyjmować
zainteresowanych, których liczba była miłym zaskoczeniem dla radców prawnych, którzy włączyli się
w tą szlachetną inicjatywę.
Starostwo Limanowskie obok pomieszczeń zapewniło również medialną oprawę akcji.
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W zaplanowanym czasie sześciu radców prawnych udzieliło pomocy kilkudziesięciu osobom.
Dominowała problematyka cywilnoprawna, w szczególności prawo rodzinne, spadkowe czy też wynikające ze specyfiki regionu kwestie związane z uwłaszczeniem czy zasiedzeniem nieruchomości. Wiele
osób oczekiwało informacji w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych czy też możliwości korzystania
ze świadczeń pomocy społecznej.
Pomoc prawną w ramach akcji zapewnili radcowie prawni Kancelarii Krzysztofa Jędrzejka: Katarzyna Liszka-Sułkowska, Lidia Sułkowska, Renata Syktus, Rafał Rajca, Michał Kogutowicz oraz Krzysztof Jędrzejek.
Krzysztof Jędrzejek
Radca prawny

Niebieski Parasol w Tarnowie
Organizowana przez samorząd radców prawnych już czwarty raz akcja „Niebieski Parasol”, także czwarty
raz objęła swoim zasięgiem Tarnów. W każdej z poprzednich akcji radcowie prawni i aplikanci radcowscy
z rejonu Tarnowa licznie brali udział w tej akcji. Tym razem jednak liczba uczestników ze strony radców
była rekordowa. W dniu 26 września w akcji „Niebieski Parasol”, przeprowadzonej w godzinach od 10
do 15-tej, wzięło udział 26 radców prawnych, czyli prawie 12 procent radców tarnowskiego rejonu. Do
nich dołączyło 5 aplikantów. Bezpłatnych porad prawnych uczestnicy akcji udzielali - tradycyjnie już –
w biurowcu TAURON S.A. przy ulicy Lwowskiej, w tzw. „błękitnej sali”. W każdej godzinie trwania akcji
na sali było 6 do 8 radców prawnych, gotowych do udzielania porad. Udzielono 21 porad prawnych, 18
osobom. Dotyczyły one głównie spraw z prawa spadkowego, rodzinnego i prawa pracy. Można zadać pytanie: czy z bezpłatnych porad mogło skorzystać więcej osób. Zapewne tak, gdyby jeszcze zintensyfikować
propagowanie akcji przed jej przeprowadzeniem. Jednak trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w Tarnowie,
oferta w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego jest szeroka i stała. Porad takich udzielają prawnicy związani ze związkami zawodowymi, organizacjami kościelnymi, instytucjami chroniącymi interesy
konsumentów i pracowników, a także działający indywidualnie w kancelariach radcowskich, adwokackich i innych. Potrzeby mieszkańców w zakresie bezpłatnych porad prawnych są chyba zaspokajane na
bieżąco, a akcja „Niebieski Parasol” poniekąd wskazuje, że w Tarnowie nie występuje jakiś szczególny
„głód” takich porad. To zjawisko – jak się wydaje – godne odnotowania.
Za udział w akcji „Niebieski Parasol” w Tarnowie należą się podziękowania wszystkim jej uczestnikom. Byli
nimi radcy prawni: Teresa Dańczak, Ewa Habel, Agnieszka Kurowska – Pigieł, Marta Rogóż, Barbara Rzeźnikiewicz, Anna Włodarczyk, Marta Wzorek, Ewa Zagata, Ewa Zaporowska, Jan Augustyn, Janusz Babiec,
Miłosz Bączek, Tomasz Bilski, Adrian Dębosz, Marek Dolasiński, Wiesław Hudyma, Olgierd Januszek, Jan
Jasnos, Grzegorz Kuczek, Waldemar Lawiński, Mariusz Liszka, Edward Pietrus, Tomasz Początek, Marian
Wachta, Romuald Woliński i Sławomir Wypasek. Byli też nimi aplikanci radcowscy: Ewelina Gubernat,
Natalia Wiśniowicz, Sylwia Woźniak, Grzegorz Kabała i Tomasz Leśniak.
Wiesław Hudyma
Radca prawny
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Warto wiedzieć
Karta Praw Podstawowych UE – warsztaty w Krakowie
W dniu 23 września 2014 r. odbyło się szkolenie dot. problematyki Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej w praktyce radcy prawnego, zorganizowane przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS)
oraz Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.
Szkolenie w formie warsztatów jest częścią międzynarodowego projektu „Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej jako żywy instrument: - finansowanego przez Unię Europejską oraz współfinansowanego
przez Krajową Radę Radców Prawnych. Projekt składa się z czterech części o charakterze teoretycznym
i praktycznym i obejmuje:
• Badania dot. prawnego znaczenia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – gdzie w pierwszej kolejności prowadzona jest analiza prawnego znaczenia Karty Praw Podstawowych w kontekście praktyki
i orzecznictwa na poziomie krajowym oraz na poziomie Unii Europejskiej.
• Szkolenia prawników (adwokatów, radców prawnych, sędziów i przedstawicieli innych zawodów
prawniczych, które służyć mają przekazaniu prawnikom wiedzy na temat Karty Praw Podstawowych
i ćwiczeniu umiejętności stosowania Karty Praw Podstawowych w praktyce.
• Podnoszenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i związków
zawodowych – poprzez opracowanie wytycznych co do praktycznych sposobów korzystania z Karty
Praw Podstawowych.
• Organizację końcowej konferencji w Rzymie dla podsumowania wyników projektu i przedstawienie
tych wyników praktykom w dziedzinie praw człowieka.
Jednodniowe szkolenie w dniu 23.X.b.r. w Krakowie poświęcone było praktycznym aspektom stosowania
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności objęło zakres stosowania Karty, możliwość wykorzystania Karty w pracy radców prawnych w sprawach prowadzonych przed polskimi sądami,
omówienie wolności i praw gwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych, przedstawienie orzecznictwa
polskiego i europejskiego odwołującego się do Karty Praw Podstawowych.
Szkolenie objęło również historię Karty Praw Podstawowych i relację z innymi systemami ochrony praw
podstawowych.
Częścią programu szkolenia była praca w grupach nad kazusami przedstawionymi przez radcę prawnego
Mirosława Wróblewskiego – dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz eksperta w INPRIS.
Kazusy – z uwagi na niewielką praktykę radców prawnych w zakresie stosowania Karty Praw Podstawowych wymagały sporego zaangażowania uczestników w ich rozwiązanie oraz wywoływały dyskusje co
do sposobu rozwiązania poszczególnych zadań.
W podsumowaniu dyskutowano w szczególności na temat możliwości wykorzystania Karty Praw Podstawowych w pracy radców prawnych w sprawach prowadzonych przed polskimi organami i sądami.
Szkolenie w ramach w/w seminarium należy ocenić jako wyjątkowo ciekawe i przydatne.
Barbara Genewska
Radca prawny
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Warto wiedzieć
Radcy prawni pobiegli pod hasłem WIOSNY Prawników
W niedzielę 14 września 2014 r. radcy prawni i aplikanci Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie wystartowali jako drużyna w charytatywnej sztafecie Katowice BusinessRun.
Drużyna składała się z osób na co dzień pracujących społecznie dla Stowarzyszenia WIOSNA
– prawników działu prawnego. Kolejne odcinki 3,8 km, łącznie 19 km wspólnie pokonali mec.
Jarosław Sroczyński, mec. Agnieszka Węglarz, mec. Marcin Mioduszewski, aplikant radcowski
Bartłomiej Kałucki oraz studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Małgorzata Paja.
Drużyna biegła pod hasłem „WIOSNA Prawników”, projektu przygotowywanego przez Stowarzyszenie WIOSNA przy wsparciu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i we
współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, którego celem jest zapewnienie pomocy prawnej
rodzinom w potrzebie, zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Szlachetna Paczka” w roku
2014. Finał projektu polegający na nieodpłatnych konsultacjach prawnych udzielanych przez
radców prawnych i adwokatów odbędzie się 13 grudnia 2014 r. w wybranych największych
miastach całej Polsce – magazynach projektu „Szlachetna Paczka”. Punkty konsultacyjne
będą zlokalizowane w wybranych, większych miastach.
Stowarzyszenie WIOSNA jest ogólnopolską organizacją, której celem jest zmiana świadomości społecznej społeczeństwa przez łączenie ludzi potrzebujących z osobami, które takiej
pomocy chcą w różnej formie udzielać. Stowarzyszenie promuje ideę „mądrej pomocy”, czyli
takich form wsparcia, które dokonują realnej zmiany w życiu osób potrzebującym, nie psując
ich i stymulując do dalszego rozwoju. Stowarzyszenie WIOSNA jest organizatorem m.in.
ogólnopolskich projektów „Szlachetna Paczka” i „Akademia Przyszłości”.
Marcin Mioduszewski
Radca prawny
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Warto wiedzieć
Polsko – Ukraińskie Dni Prawnicze
W dniach 25-27 września 2014 r. odbyły się II Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze (Polish-Ukrainian Legal
Days). Organizatorami wydarzenia były wiodące kancelarie prawne z Polski (Wardyński & Partners, KKG
i SKS) oraz z Ukrainy. Patronatu udzieliła Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Allerhanda, CCBE oraz IBA.
Także Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie znalazła się w tym doborowym gronie. Konferencja
była zaadresowana do prawników-praktyków z obu Państw. Z tego powodu słuchaczami byli adwokaci
i radcowie prawni z kancelarii oraz in-house lawyerzy. Tematem konferencji były możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej w obu państwach, ograniczenia dla biznesu wynikające z ukraińskiego prawa
oraz planowane zmiany ustawodawcze nakierowane na likwidację barier. Omawiane były zagadnienia
związane z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej na Ukrainie oraz z możliwością odzyskania długów
od dłużników, względem których toczy się postępowanie upadłościowe. Osobnym zagadnieniem był
wpływ aneksji Krymu na sytuację prawno-podatkową przedsiębiorstw ukraińskich, które tam funkcjonują.
Powitanie wygłosił pochodzący ze Lwowa profesor Markijan Malski - były ambasador Ukrainy w Polsce.
W swojej poruszającej mowie przedstawił aktualną sytuację polityczną i gospodarczą Ukrainy i nadzieje,
jakie Ukraińcy wiążą z podpisaniem traktatu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. Cenną częścią obrad
był wykład profesora Piotra Sztompki, wybitnego socjologa, który zaprezentował ciekawą analizę czynników, które w dzisiejszej zglobalizowanej rzeczywistości, poddanej i służebnej względem technologii,
wpływają na poczucie dezorientacji człowieka i podejmowane przez niego decyzje.
Prelekcje wygłoszone zostały na Zamku Królewskim na Wawelu. W sobotę 27 września 2014 r. goście
z Ukrainy zwiedzali Kraków i poznawali jego uroki.
Agata Adamczyk
Radca prawny
Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą
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Doskonalenie zawodowe
Szanowni Państwo,
Do zakończenia II cyklu szkoleń zawodowych pozostały jeszcze tylko trzy miesiące, a wielu radców
prawnych nie wypełniło obowiązku „szkoleniowego”, tj. nie uzyskało wymaganych 40 punktów
z udział w szkoleniach, publikacje, ukończenie studiów podyplomowych, czy też za przeprowadzenie
wykładów dla radców prawnych lub aplikantów radcowskich, a także adwokackich.
Tych z Państwa, którzy posiadają zaświadczenia pozwalające na przyznanie punktów szkoleniowych , a jeszcze nie przedłożyli ich w Biurze Izby, prosimy o jak najszybsze ich doręczenie, ponieważ z dniem 31 grudnia br. nastąpi rozliczenie cyklu, a niewykonanie obowiązku szkoleniowego
spowoduje odpowiedzialność dyscyplinarną.
Przypominamy, iż z w/w obowiązku są zwolnieni radcowie prawni zawieszeni w wykonywaniu
zawodu oraz emeryci nie wykonujący zawodu.
Zapraszamy na szkolenia organizowane przez naszą Izbę, a ogłoszone na stronie internetowej.
Przypominamy także po raz kolejny o możliwości uzyskania punktów szkoleniowej na platformie
e-learningowej - „Akademia KIRP”, dostępnej bezpłatnie dla wszystkich radców prawnych.
Aktualnie są dostępne następujące szkolenia:
1. Jak działać w mediach społecznościowych – poradnik dla prawników (6 punktów);
2. Praktyczne aspekty kasacji (4 punkty);
3. Jak przygotować się do mediacji (6 punktów);
4. Pierwsza rozmowa z klientem (6 punktów);
5. Jak przygotować się do rozprawy arbitrażowej (4 punkty);
6. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych (8 punktów);
7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (8 punktów);
8. Praktyczne zagadnienia odwołań w zamówieniach publicznych (6 punktów);
9. Rozwój personalny w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego (6 punktów).
Aby się zarejestrować, wystarczy wejść na stronę www.elearning.kirp.pl, kliknąć pole „nowy” i wypełnić
załączone pola. Na podany nr telefonu zostanie przesłane hasło. Po przejściu szkolenia, w zakładce „Moje
konto” znajduje się automatycznie wygenerowany plik PDF z tytułem szkolenia oraz liczbą punktów,
który należy przesłać (także na adres mailowy: szkolenia @ oirp.krakow.pl) lub dostarczyć do Biura Izby.
Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji ds. doskonalenia zawodowego
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Strona aplikanta
A w górach już jesień…
Śmiało można powiedzieć, że przyszła już jesień, z jej zbawczym spokojem, z delikatnym, zbawczym
smutkiem, który trochę oczyszcza z mętnych złogów życia i łagodzi bolesne kanty istnienia. Czy zauważyliście, że jesienią pojawia się w nas jakaś smętna nuta,, jakaś nostalgia – jakby otwierało się okno na
przemijanie? Słabnie pęd natury, gaśnie zieleń, pojawiają się żółcie, czerwienie, rdza i purpura. Wydaje
się, że żadna inna z pór roku nie ma w sobie tej pełni, żadna nie niesie jednocześnie urody i brzydoty,
radości i umierania, spokoju i niepokoju, senności i ożywienia.

I na aplikacji też trochę jesiennie…
Wszystkie roczniki po sześciotygodniowej przerwie wakacyjnej rozpoczęły finisz teoretycznych zajęć
szkoleniowych, które skończą się w połowie listopada. Ale żeby nie było nudno to rozpoczęły się także
kolokwia „sesji jesiennej”.
I rok stoi przed wyzwaniem z prawa cywilnego – zarówno materialnego jak i procedury. Przed wakacjami
aplikanci śpiewająco zdali ustne kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Teraz obydwa
kolokwia odbędą się w formie pisemnej. Aplikanci już się głowią jak można dobrze napisać np. apelację
czy umowę w ciągu trzech godzin i są pełni obaw o wyniki tych kolokwiów. Z doświadczenia jednak
wiemy, że zdecydowana większość radzi sobie całkiem nieźle i z materią przedmiotu i z czasem . A jeśli
komuś powinie się noga? No cóż, to tak jak w życiu , ale zawsze można się pięknie podnieść i wtedy
tylko to się liczy.
Aplikanci II roku jedno ustne kolokwium zdawali też przed wakacjami. Było to prawo rodzinne i opiekuńcze, z którym poradzili sobie znakomicie. Nie zdała tylko jedna osoba. Teraz – od początku września
są w trakcie drugiego kolokwium ustnego z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze,
prawo upadłościowe i naprawcze. Tutaj nie idzie już tak dobrze i sypią się oceny niedostateczne. Nawiasem mówiąc ustna forma tego kolokwium – biorąc pod uwagę zakres materii – jest według aplikantów
mocno dyskusyjna. Przed aplikantami jeszcze pisemne kolokwium z prawa i postępowania karnego, prawa
i postępowania karnego skarbowego oraz z kodeksu wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.
O tym jak sobie z tym poradzili napiszemy w następnym biuletynie.
III rok aplikantów jest na finiszu aplikacji i jako jedyny zdaje kolokwia „po staremu” Przed wakacjami
zdawali ustnie prawo administracyjne materialne, z którego poprawki ciągną się aż do teraz i mamy
nadzieję, że wszyscy jednak szczęśliwie przez nie przebrną. Podobnie z postępowania administracyjnego – pisemne kolokwium w czerwcu, z nielicznymi poprawkami zaliczyli wszyscy aplikanci. Na początku września mieli skok na głęboką wodę i kolokwium z postępowania sądowoadministracyjnego. Z tą
materią także większość poradziła sobie całkiem nieźle, jest tylko parę poprawek. Ale mają jeszcze do
zdania podatki (to zmora na każdym roku) i prawo europejskie. Aplikanci tego roku mają zdecydowanie
najbardziej pracowitą sesję.
Ciekawe wydają się w chwili obecnej zmiany jakie wprowadziła KRRP w Regulaminie odbywania aplikacji.
Znalazły się one w uchwale Nr 69/IX/2014 z dnia 13 września 2014 r. Prawdziwą rewolucją jest zmiana
polegająca na tym, że dotychczasowe wykłady teoretyczne mają się odbywać „wyłącznie metodą kon-
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wersatoryjną polegającą na możliwości wymiany poglądów i dyskusji pomiędzy wykładowcą a aplikantami na temat praktycznego stosowania przepisów prawa i prawidłowego rozwiązywania problemów
prawnych. ” Pytanie, jakie nasuwa się automatycznie w przypadku aplikantów naszej Izby, którzy na
każdym roku podzieleni są na dwie około 150 osobowe grupy brzmi: Jak to zrobić? Czy da się swobodnie prowadzić konwersację z taką ilością osób? Wydaje się to mało prawdopodobne. Z drugiej strony
jednak – zakładając , że na aplikację przychodzą wszak wykształceni prawnicy, taka forma może okazać
się idealną. Mając przygotowanie akademickie będą mogli dyskutować, wymieniać poglądy, spierać się
na temat poszczególnych instytucji prawnych i być w tym procesie wspierani i kierowani przez radców
prawnych - praktyków z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Jeśli więc tak ma być lepiej dla
aplikantów – niech się dzieje!!
Inna istotna zmiana dotyczy programu II roku aplikacji. Od 2015 r. kolokwium z prawa rodzinnego odbywać się będzie w formie pisemnej. Aplikanci napiszą na nim pozew Chyba trochę szkoda, że propozycja
naszej Izby dotycząca utrzymania ustnego kolokwium z tego przedmiotu nie zyskała uznania w oczach
władz KRRP. Argument, że większość aplikantów nie ma doświadczenia w posługiwaniu się jednym z podstawowych narzędzi prawnika, jakim jest mowa, gdyż wiedza na uczelniach sprawdzana jest formą
testów – nie był wystarczający.
Inne zmiany są raczej kosmetyczne – dotyczą innego podziału godzin na wykłady i ćwiczenia, z korzyścią
dla tych ostatnich Zmniejszyła się także ilość godzin rezerwy (z 16 na 6), którą Prezydia rad będą mogły
rozdysponować według swojego uznania.
Nie sposób nie wspomnieć na tej stronie o „młodym narybku”. W dniu 27 września odbył się egzamin
wstępny na aplikację. Dopuszczono do egzaminu 506 osób, zdawało 504. Wynik pozytywny uzyskało
287 osób. Nie wiadomo jeszcze ile z tych osób złoży wniosek o wpis na listę aplikantów, ale i tak z dużą
dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że I rok będzie liczny i konieczny będzie podział na dwie
grupy szkoleniowe.
mgr Edyta Klek
Opiekun I roku aplikacji

Chwila na uśmiech
Pewien prawnik zmarł nagle w wieku 45 lat. Dostał się do bram niebios i stojący tam anioł mówi
do niego: - Czekaliśmy od dawna na Ciebie. - O co chodzi - pyta prawnik - przecież jestem w sile
wieku, mam dopiero 45 lat. Dlaczego musiałem teraz umrzeć?! - 45? Nie masz 45 lat, masz 82
lata - odpowiada anioł. - Chwileczkę, jeśli twierdzicie, że mam 82 lata to musicie mieć złego
gościa od rachunków. Mam 45 lat i mogę pokazać świadectwo urodzenia. - Poczekaj chwilę prosi anioł - pójdę sprawdzić. Anioł wszedł za bramę i po paru minutach wrócił. - Przykro mi,
ale nasze dane mówią, że masz 82 lata. Sprawdziłem wszystkie godziny jakie policzyłeś swoim
klientom i nie możesz mieć mniej niż 82 lata...
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Sport i rekreacja
XXV Letnia Spartakiada Prawników
W dniach 10-14 września 2014 roku odbyła się w Krakowie jubileuszowa XXV Letnia Spartakiada Prawników pod patronatem Sądu Apelacyjnego w Krakowie przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie.
W zawodach wzięło udział ponad 500 uczestników z całego kraju, reprezentujących wszystkie zawody
prawnicze.
Zacięta rywalizacja sportowa toczyła się w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych w gościnnych progach
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Nasza Izba była reprezentowana przez ponad dwudziestu radców prawnych i aplikantów radcowskich,
którzy (indywidualnie i w sportach drużynowych) zdobyli w sumie 15 medali.

Reprezentacja mogła liczyć na „mocne wsparcie” Prezydium Rady
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MEDALE ZDOBYLI:
Jolanta Budzowska – srebrny medal w biegu na dystansie 400 m, srebrny medal w biegu na
dystansie 800m, brązowy medal tenisie w grze pojedynczej i w tym samym kolorze w grze podwójnej.
Leszek Świerczek – złoty medal w pływaniu na dystansie 50m stylem klasycznym, srebrny medal
w pływaniu w sztafecie 4x50m jak również srebrny medal w koszykówce w drużynie Krakowskich
Smoków
Tomasz Gębarowski – złoty medal w koszykówce w drużynie Lex Team Tarnów, a srebrny w streetballu w drużynie o tej samej nazwie
Maria Cichoń – Szepczyńska – brązowy medal w pchnięciu kulą
Waldemar Data – brązowy medal w strzelectwie,
Jakub Skawiński - srebrny medal w koszykówce w drużynie Krakowskich Smoków,
Dominik Cięszki - srebrny medal w koszykówce w drużynie Krakowskich Smoków,
Tomasz Bżykot - srebrny medal w koszykówce w drużynie Krakowskich Smoków,
Bartosz Wilk - srebrny medal w koszykówce w drużynie Krakowskich Smoków.
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Bardzo dobra gra drużyny Krakowskie Smoki składająca się w większości z krakowskich radców prawnych,
która przegrała w decydującej rozgrywce złoto (48:56) z inną małopolską drużyną - Lex Team Tarnów,
ubiegłorocznym triumfatorem Spartakiady w Poznaniu, dała im w rezultacie srebrny medal i punkty
dla małopolski.
Zaraz za podium uplasowali się też w klasyfikacji indywidualnej inni radcowie prawni z naszej Izby, a to
Magdalena Szepczyńska zajmując 4 miejsce w grze pojedynczej kobiet w tenisie i Maciej Bałaziński
w pływaniu na dystansie 50m stylem klasycznym.
Znakomita postawa zawodników z naszej Izby pozwoliła województwu małopolskiemu pierwszy raz
w historii zdobyć miejsce na podium czyli trzecie miejsce w klasyfikacji województw.
Szczegółowe wyniki w poszczególnych dyscyplinach dostępne są na stronie www.spartakiada2014.com.pl
Jednocześnie już dzisiaj zapraszamy za rok do Warszawy na XXVI Letnią Spartakiadę Prawników.
Magdalena Szepczyńska
Radca prawny
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Różne
Zmiany na liście radców
prawnych w okresie od 1 lipca
2014 r. do 30 września 2014 r.

Z limeryków anty-aktywnych
czyli
o lekkim letargu jesiennym

Na dzień 30 września 2014 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 2831 radców prawnych, w tym
2031 wykonujących zawód radcy prawnego, 800
osób nie wykonujących zawodu, a w tym 173 osoby
mające zawieszone prawo do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było
5 prawników.
W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r.:
Na listę radców prawnych wpisano 7 osób, w tym:
• 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25
ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
• 2 osoby spełniające przesłanki określone w art.
24 ust.1;
• 3 osoby w związku z przeniesieniem wpisu z innych Izb.
Skreślono pięciu radców prawnych w tym:
• jednego zmarłego radcę prawnego: Edwarda Skibę
• trzech radców prawnych - na ich wniosek;
• jednego radcę prawnego - usunięcie wpisu
w związku z przeniesieniem do innej Izby.
Zawieszono prawo do wykonywania zawodu siedmiu
radcom prawnym na ich wnioski.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Pewien radca, gdy jesienny idzie ziąb,
na okładki, a już w żadnym razie w głąb
akt zaglądać nie planuje,
ewidentnie bowiem czuje,
iż aktywność ta nie bawi go ni w ząb
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków liryczno-jesiennych
Pewien radca, gdy się dzień jesiennie skraca,
w szale twórczym całkowicie się zatraca,
podkreślając z cała mocą,
iż najlepiej tworzyć nocą
– nastrojowa go pociąga bowiem praca.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

TERAZ RAZEM

WIĘCEJ INFORMACJI NA :

www.wolterskluwer.pl
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