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Od Dziekana

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Dobiega końca drugi rok naszej kadencji. Z ogrom-
nym zaangażowaniem i wysiłkiem udoskonalamy 
dotychczasowy styl i poszerzamy zakres pracy na-
szej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Rozwijamy 
się organizacyjnie i merytorycznie, koncentrujemy 
się na pracy na rzecz radców prawnych i aplikan-
tów radcowskich. Niemniej jednak nawet najlepsza 
praca, wykonywana z dużą kulturą prawną i osobi-
stą, nie zapewni dobrego wizerunku Izby, jej władz 
i zatrudnionych pracowników. Potrzebna jest jeszcze 
odpowiednia jej prezentacja.

Dlatego też Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie, po ponad 25 latach wydawania „Komu-
nikatu” – swoistego informatora o swej działalności, 
postanowiła zmienić szatę graficzną, sposób przeka-
zywania informacji, oraz zwiększyć jego objętość.

W dniu 23 marca 2009 roku Rada zawarła umowę 
z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dzięki której od-
dajemy do rąk Koleżanek i Kolegów pierwszy numer 
kwartalnika „Biuletyn Informacyjny”.

Zamiarem naszym jest, aby Koleżanki i Koledzy za 
pośrednictwem „Biuletynu Informacyjnego” utożsa-
miali się z naszą Izbą, z jej problemami, sukcesami, 
z codziennymi wydarzeniami, z jej życiem. „Biuletyn 
Informacyjny” to czasopismo dla nas i o nas.

Na rynku dostępnych jest wiele czasopism, które in-
formują o działalności samorządowej Krajowej Rady 
Radców Prawnych, czy o działalności innych okręgo-
wych izb radców prawnych. Nie ma zatem potrzeby 
informacji tych powielać.

Korzystając z dotychczasowego wieloletniego do-
świadczenia, w „Biuletynie Informacyjnym” przeka-
zywać będziemy wiadomości o bieżącej ustawowej 
działalności Rady, zapraszać będziemy na szkolenia 
i konferencje, zachęcać będziemy do uprawiania 
sportu, rekreacji i turystyki, do integracji środowisk 
prawniczych, oraz integracji radców prawnych i apli-
kantów radcowskich.

Pojawią się także nowe rubryki: strony aplikanta, 
sport, wspomnienia, warte zwrócenia uwagi nowe 

regulacje prawne, wyjaśnienia, opinie, orzecznictwo.

Godny polecenia w pierwszym numerze „Biuletynu 
Informacyjnego” jest limeryk naszej Koleżanki za-
mieszczony w „Kąciku poezji”.

Jako Dziekan OIRP, zachęcam Koleżanki i Kolegów do 
przeczytania „Biuletynu Informacyjnego” i do życz-
liwego jego przyjęcia. Chciałabym usłyszeć: „to jest 
to, na co czekaliśmy, co czyni nasz zawód bardziej 
wiarygodnym, a nas radców prawnych prawdziwymi 
partnerami na rynku usług prawniczych”.

Zwracam się jednocześnie do wszystkich Koleżanek 
i Kolegów, zachęcając do współtworzenia „Biuletynu 
Informacyjnego”. Będziemy wdzięczni za propozycje 
nowych tematów i informacji, które w ocenie Kole-
żanek i Kolegów powinny się znaleźć w Biuletynie, 
jak również uwagi, dzięki którym będziemy mogli 
doskonalić swój warsztat „dziennikarski” i coraz le-
piej odpowiadać Państwa oczekiwaniom.

 Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Michalina Nowokuńska 
 Dziekan Rady 

OIRP w Krakowie.

Dziekan Rady OIRP w Krakowie Michalina Nowokuńska  
w swoim gabinecie      
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Dwa lata VII Kadencji Rady  
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie
W czerwcu 2009 roku upłynęły dwa lata VII Kadencji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie pod kierunkiem Pani Dziekan Michaliny Nowokuńskiej. W dniu 2 kwietnia 2009 roku 
w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego odbyło się Zgromadzenie Delegatów 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wzięło w nim udział 88 delegatów z wszystkich 
141 wybranych przez członków OIRP w Krakowie na kadencję 2007-2010, a zatem frekwencja 
wyniosła 70%.

To ważne dla członków Izby spotkanie zaszczycił swoja obecnością wiceprezes Krajowej Rady 
Radców Prawnych Piotr Bober, który w swoim wystąpieniu poruszył najbardziej istotne dla sa-
morządu radcowskiego zagadnienia i odpowiadał na pytania delegatów.

Zgromadzenie delegatów rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania:

•	 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z wykonania w roku 2008 planu pracy i planu fi-
nansowego, 

•	 Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych z działalności w roku 
2008,

•	 Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych za rok 2008,
•	 Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych 

za rok 2008,
•	 Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Wizytatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych 

za 2008 rok,
 
Podsumowując rok 2008 w szczegółowym sprawozdaniu Pani Dziekan stwierdziła m. in., że rok 
2008 był dla samorządu radców prawnych rokiem trudnym i pełnym wyzwań, rokiem budowa-
nia autorytetu i wizerunku radcy prawnego, intensywnego doskonalenia zawodowego radców 
prawnych, prowadzenia aplikacji radcowskiej dla coraz liczniejszej rzeszy młodych prawników 
rokiem, który stanowił swoisty test sprawności i dojrzałości władz samorządowych, umiejęt-
ności prowadzenia dialogu międzypokoleniowego i zawodowego, umiejętności nawiązywania 
i podtrzymywania kontaktów z przedstawicielami wszystkich zawodów prawniczych. Poważne 
wyzwanie merytoryczne i organizacyjne stanowiło dla Rady:

•	 zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu konkursowego na aplikację radcowską. 
W dniu 20 września 2008 roku został przeprowadzony egzamin konkursowy na aplikację 
radcowską. Do egzaminu przystąpiło 661 osób. Na obszarze Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Krakowie powołano dwie Komisje Egzaminacyjne. W skład każdej Komisji weszły m. 
in. po dwie przedstawicielki n/Izby. 

Ważne w OIRP w Krakowie
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•	 zorganizowanie od października 2008 roku dla 584 aplikantów na wszystkich latach aplika-
cji szkolenia aplikacyjnego tym bardziej, ze we wrześniu 2008 roku został zmieniony przez 
Krajową Radę Radców Prawnych regulamin aplikacji radcowskiej. W związku z powyższym 
należało niezwłocznie program oraz przebieg aplikacji dostosować do nowej regulacji.

Trudnym tematem wywołującym liczne rozbieżności interpretacyjne w organach samorządu 
radcowskiego, było rozpatrywanie wniosków o wpis na listę radców prawnych, składanych przez 
osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub notarialny na podstawie 
art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy o radcach prawnych. Rada stała na stanowisku, że wszystkie wnio-
ski o wpis na listę radców prawnych złożone na podstawie w/wymienionego przepisu należy 
rozpatrywać negatywnie, gdyż po dniu 31 grudnia 2006 roku przepis art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o radcach prawnych nie obowiązuje, zgodnie z pkt II wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
8 XI 2006 roku (sygn. akt K 30/06). Stąd też wobec braku podstawy prawnej podejmowano 
uchwały odmawiające wpisu na listę radców prawnych. Rady innych OIRP, jak też i Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych zajmowały odmienne stanowisko w tym zakresie. Podobnie też 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Istotnym dla radców prawnych zagadnieniem, którym zajmowała się Rada w 2008 roku była 
organizacja szkoleń. Były to bezpłatne trzygodzinne szkolenia stacjonarne organizowane w Kra-
kowie, Tarnowie i Nowym Sączu, finansowane w całości ze środków Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie. 

Były też szkolenia wyjazdowe (Zakopane i Muszyna –Złockie) dwu i trzydniowe, częściowo od-
płatne przez uczestników szkoleń, a częściowo dofinansowywane ze środków Funduszu Dosko-

Ważne w OIRP w Krakowie

Zgromadzenie delegatów OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP w Krakowie

nalenia Zawodowego Radców Prawnych, którymi dysponuje Centrum Szkolenia Ustawicznego 
działające przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. 

Warte odnotowania są też działania podejmowane przez Radę w roku 2008 na rzecz integracji 
środowiska, w tym m. in: wyjazd we wrześniu do Budapesztu połączony z konferencją w Am-
basadzie RP dotyczącą m. in zasad i form prowadzenia działalności gospodarczej na Węgrzech, 
stosowanych procedur rozwiązywania sporów sądowych w tym w sprawach gospodarczych. 
Współdziałanie z Komisją sportu Krajowej Rady Radców Prawnych w zorganizowaniu m. in 
Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich w Krynicy. Zorganizowanie spotkania z niepracującymi 
radcami prawnymi – emerytami i rencistami. 

 Po dyskusji delegaci jednomyślnie zatwierdzili przedstawione sprawozdania oraz pozytywnie 
ocenili wykonanie planu finansowego w roku 2008 udzielając Radzie absolutorium. Po głosowa-
niach nad sprawozdaniami uchwalone zostały: przedstawiony przez Dziekana plan pracy Rady 
OIRP w Krakowie na rok 2009 i przedstawiony przez Skarbnika Rady budżet OIRP w Krakowie 
na rok 2009.

Małgorzata Wyszogrodzka  
Radca prawny  

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie 

Zgromadzenie delegatów OIRP w Krakowie
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Szczególna wizyta
W dniu 22 kwietnia 2009 roku na zaproszenie Pani Dziekan przybył z pierwszą wizytą  
do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych  
Maciej Bobrowicz. 

Po uroczystym powitaniu, Pani Dziekan przedstawiła Prezesowi członków Rady i pracowników 
biura oraz radców prawnych dyżurujących w ramach akcji „Niebieski Parasol”. Oprowadziła także 
Prezesa po siedzibie Izby, która bardzo się spodobała. 

Dalsze spotkanie Pana Prezesa Bobrowicza z Radą zaczęło się od towarzyskich, sympatycznych 
rozmów nie tylko na tematy związane z samorządem radców prawnych.

Następnie Pan Prezes wziął udział w posiedzeniu Rady. W czasie swojego wystąpienia i później-
szej dyskusji powiedział m. in.:

•	 Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi ustawiczne działania na rzecz poprawy wizerun-
ku radców prawnych w mediach i w społeczeństwie. Efekty tych działań są już widoczne. 
Z ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie Ministra Sprawiedliwości wynika, że naj-
większym zaufaniem wśród zawodów prawniczych cieszą się radcowie prawni. 

Ważne w OIRP w Krakowie

Prezes KRRP Maciej Bobrowicz z wizytą w siedzibie OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP w Krakowie

•	 Prowadzone są prace nad nowym projektem ustawy o radcach prawnych. Krajowej Radzie 
Radców Prawnych zależy, aby przepisy nowej ustawy usprawniały działania organów samo-
rządowych, w szczególności rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych jak też 
i samo postępowanie dyscyplinarne. 

•	 Prowadzone są prace nad zmianami zasad opłacania składki samorządowej. Proponuje się, 
aby część składki tj. składkę ubezpieczeniową płacili bezpośrednio ubezpieczycielowi rad-
cowie prawni. Chodzi bowiem o wyeliminowanie sytuacji, kiedy Okręgowe Izby Radców 
Prawnych „kredytują” radców prawnych nie płacących składek i co miesiąc odprowadzają 
za nich ubezpieczycielowi składkę ubezpieczeniową.

•	 Prowadzenie aplikacji, z uwagi na bardzo dużą liczbę aplikantów zwłaszcza w Krakowie 
i w Warszawie, wymaga profesjonalnego i sprawnego zarządzania. Aktualnie trwają pra-
ce w Krajowej Radzie Radców Prawnych nad programem usprawniającym zarządzanie 
w Okręgowych Izbach Radców Prawnych aplikacjami, a także nad kosztami aplikacji. 

W dyskusji członkowie Rady pozytywnie odnieśli się do podejmowanych przez samego Prezesa 
jak i Krajową Radę Radców Prawnych działań w tym m. in. na rzecz poprawy wizerunku radców 
prawnych, obrony interesów samorządu radcowskiego jak i podniesienia świadomości i kultury 
prawnej w społeczeństwie. 

 Małgorzata Wyszogrodzka  
Radca prawny  

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie 

Uroczyste posiedzenie Rady OIRP w Krakowie z udziałem Prezesa KRRP M. Bobrowicza
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Zmiany na liście radców prawnych w okresie 
od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2009 r.
Na dzień 31 maja 2009 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kra-
kowie wpisanych było 1719 radców prawnych.
W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2009 r. nastąpiły następujące zmiany na liście radców 
prawnych:
Skreślono dziewięciu zmarłych radców prawnych:

•	 Zofię Bukowską,

•	 Wandę Franczuk,

•	 Józefa Golicza,

•	 Janusza Łukawskiego,

•	 Krystynę Połomską,

•	 Bolesława Ramuta,

•	 Tadeusza Studzińskiego,

•	 Jana Tafla,

•	 Andrzeja Zachariewicza

Skreślono na wniosek sześciu radców prawnych i jednego radcę prawnego w związku z przenie-
sieniem Jego wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie.
Zawieszono prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego:
•	 na wniosek radcy prawnego czterem radcom prawnym,
•	 z urzędu jednemu radcy prawnemu.
Wpisano na listę radców prawnych cztery osoby.
W tym okresie na posiedzeniach Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie podjęto 
uchwały o wpisie siedmiu osób na listę radców prawnych. Postępowania w sprawach wpisów 
w/w osób są w toku.

Małgorzata Łopatko
Radca prawny

Kierownik Biura OIRP w Krakowie

Jak działa fundusz seniora?
Wbrew obiegowym opiniom wielu radców prawnych ma kłopoty finansowe. Niektórzy z nich 
potrzebują pomocy. Oczekują jej także nasze starsze koleżanki i koledzy. Świadczeniem pomocy 
w naszej Izbie obok Komisji Socjalnej zajmuje się Rzecznik Funduszu Seniora. 

Rzecznik Funduszu Seniora nie dysponuje sam żadnymi środkami finansowymi a jedynie pośred-
niczy pomiędzy seniorami - radcami prawnymi niepracującymi, którzy ukończyli – kobiety 60 lat 
i mężczyźni 65 lat a Kapitułą Funduszu Seniora będącą jedynym gospodarzem środków uchwala-
nych corocznie przez Krajową Radę Radców Prawnych. Uprawnionymi do korzystania ze środków 
Funduszu są osoby wyżej wymienione jak również renciści, osoby nie pełno sprawne oraz wdowy 
i wdowcy po tych osobach. 

Ważne w OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP w Krakowie

Rodzaje udzielanej pomocy przez Kapitułę Funduszu Seniora wymienione są w § 8 uchwały nr 
223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 roku, opublikowanej na 
stronie internetowej Izby. Głównymi formami pomocy świadczonymi przez Kapitułę Funduszu 
Seniora to pomoc pieniężna; doraźna, okresowa lub stała i finansowanie względnie dopłaty do 
leczeń sanatoryjnych.

Do Rzecznika Funduszu Seniora, w ostatnich dwóch latach, wpłynęły 4 wnioski o pomoc finanso-
wą doraźną. Wszystkie wnioski zostały przez Rzecznika pozytywnie zaopiniowane. Kapituła Fun-
duszu Seniora, w oparciu o zaświadczenie o stanie zdrowia i dochód przypadający na jednego 
członka rodziny, przyznała zapomogi pieniężne doraźne w wysokości od 1000 do 2000 złotych. 

W tym samym czasie do Rzecznika Funduszu Seniora wpłynęło 18 wniosków o pomoc w formie 
dofinansowania sanatoryjnych turnusów rehabilitacyjnych. Kapituła Funduszu Seniora przyznała 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych 6 miejsc /po dwa miejsca/ w sanatoriach; w Krynicy Zdroju, 
w Kołobrzegu i w Lądku Zdroju na rok 2007 i 4 miejsca /również po dwa miejsca/ w Krynicy Zdroju 
i w Kołobrzegu na rok 2008. W roku 2007 udało się uzyskać od Kapituły Funduszu Seniora do-
datkowo jeszcze 6 miejsc ze zwrotów. W sumie w latach 2007 i 2008 skierowano do sanatorium 
16 radców prawnych, z czego dwóch wycofało się z wyjazdu, przed samym terminem wjazdu, 
z powodu bardzo złego stanu zdrowia i skierowania przepadły. 

Na koniec kwietnia 2009 roku zarejestrowanych, jako oczekujący na skierowanie, jest dziesięciu 
radców prawnych, w tym; 4 do Kołobrzegu, 4 do Krynicy Zdroju i dwóch do sanatoriów, w których 
są leczone choroby sercowe. 

Jak uzyskać pomoc z Funduszu Seniora? 

Radca prawny, który znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej może zwrócić się do Rzecznika Fun-
duszu Seniora o zapomogę pieniężną. We wniosku należy przedstawić swoją sytuację materialną 
i załączyć rachunki związane z wydatkami np. na leczenie, rehabilitację  i inne. Należy też załączyć 
dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych, może to nastąpić na podstawie stosowne 
oświadczenie Wnioskodawcy. Po sprawdzeniu wniosku i załączonych dokumentów Rzecznik Fun-
duszu Seniora przesyła wniosek wraz z swoją opinią do Kapituły Funduszu Seniora w Warszawie. 

W biurze OIRP albo bezpośrednio od Rzecznika Funduszu Seniorów /we wtorki, środy i piątki/ 
można pobrać wzory stosownych wniosków i formularzy. Jeśli ktoś mieszka poza Krakowem to 
wnioski i potrzebne formularze są wysyłane mu pocztą. 

Są też sytuacje szczególne, kiedy potrzebujący pomocy radcy prawni ze względów zdrowotnych nie 
mogą samodzielnie zwrócić się o pomoc. Wówczas Rzecznik Funduszu Seniora, który otrzyma od 
osób trzecich informacje o trudnej sytuacji zdrowotnej czy też finansowej danego radcy prawnego 
może wystąpić z urzędu do Kapituły Funduszy Seniora  o przyznanie zapomogi pieniężnej. W takim 
wypadku nie jest wymagane załączenie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną. 

Władysław Wójcik 
Radca prawny 

Rzecznik Funduszu Seniora



10

Podsumowanie akcji „Niebieski Parasol” 
przeprowadzonej w dniach od 20 do 24 
kwietnia 2009r. przez Okręgową Izbę  
Radców prawnych w Krakowie
Akcję poprzedziło śniadanie prasowe zorganizowane 17 kwietnia. Ze strony OIRP uczestniczyli 
w nim: Dziekan OIRP w Krakowie- Michalina Nowokuńska oraz rzecznik prasowy- Anna Sobczak. 
Dla przygotowania dokumentacji fotograficznej zaproszono mec. Ryszarda Korskiego. W czasie 
bardzo sympatycznego dwugodzinnego śniadania rozmawiano nie tylko o samej akcji, ale także 
o zawodzie radcy prawnego oraz przyszłości zawodów prawniczych. Dziennikarze byli zaintere-
sowani przyczyną, dla której „Niebieski parasol” dedykowany jest konsumentom, podczas kiedy 
monopol w zakresie świadczenia usług prawnych dla tej właśnie grupy, ich zdaniem, mają adwo-
kaci. Sugerowano wręcz, że akcja ma na celu zdobycie przez radców nowych klientów- spośród 
konsumentów właśnie. Rzecz jasna, kwestia ta została bardzo wyczerpująco wyjaśniona.

Zaraz po zakończeniu śniadania, do wszystkich zaproszonych (w tym także nieobecnych) mediów 
przesłano materiały prasowe.

W sobotnich wydaniach krakowskiego Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej ukazały się ma-
teriały informujące o akcji oraz przyczynie jej organizacji. W czasie akcji radio „Złote Przeboje” 
zaprosiło dziekana Rady oraz rzecznika prasowego na nagranie programu poświęconego akcji 
oraz świadomości prawnej mieszkańców małopolski, ukazał się materiał prasowy w Gazecie Wy-
borczej, a także informacje w terenowych wydaniach Dziennika Polskiego (Tarnów, Nowy Sącz).

W piątek, 17 kwietnia wywieszono plakaty informujące o akcji między innymi w Urzędzie Woje-
wódzkim, Urzędzie Miasta oraz w sądach. 

Radcowie prawni z Małopolski udzielali informacji prawnych w trzech miejscach:
•	 od 20 do 22 kwietnia 2009r. w Krakowie w godzinach od 13.00 do 18.00,
•	 w dniu 23 kwietnia 2009r. w Nowym Sączu w godzinach od 13.00 do 18.00,
•	 w dniu 24 kwietnia 2009r.- w Tarnowie w godzinach od 10.00 do 16.00.

Organizatorzy zapewnili w tym czasie obecność w miejscach udzielania informacji prawnych 
radców prawnych i aplikantów radcowskich. Należy stwierdzić, iż pomimo dość krótkiego okresu 
przygotowań, poproszeni o pomoc radcy bardzo chętnie odnosili się do udziału w akcji, a ich 
dobór nakierowany był na zagadnienia szeroko pojętego prawa konsumenckiego.

Każdy z radców prawnych otrzymał specjalnie przygotowany formularz, w którym zapisywano 
tematykę informacji prawnych. 

W Krakowie udzielono dziewięćdziesięciu informacji prawnych, w Nowym Sączu trzech, a w Tar-
nowie - sześciu. 

Wydarzenia
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Osoby korzystające z pomocy w ramach 
akcji były zainteresowane przede wszyst-
kim tematyką prawa rzeczowego i prawem 
spadkowym. Kilka informacji dotyczyło 
prawa lokalowego, umów z developerami 
oraz kwestii pracowniczych i ubezpieczeń 
społecznych. Pojedyncze informacje trakto-
wały o prawie bankowym oraz bankructwie 
prywatnym. Jak widać, tematyka wskazana 
w ulotkach przygotowanych przez Krajową 
Radę Radców Prawnych nie do końca pokry-
wała się z tym, o co faktycznie pytano.

Należy również wspomnieć o tym, że pierw-
sze telefony z pytaniami o „Niebieski Para-
sol” odbierano w Krakowie już w piątek i źró-
dłem informacji były plakaty.

W ostatnim dniu akcji w Krakowie gościem 
Izby był Prezes Krajowej Rady Radców Praw-
nych- mec. Maciej Bobrowicz, który wziął 
udział w uroczystym posiedzeniu Rady oraz 
spotkał się z radcami prawnymi dyżurujący-
mi w ramach akcji. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że akcja 
„Niebieski Parasol” spotkała się  z zaintere-
sowaniem, szczególnie mieszkańców Kra-
kowa. Wydaje się, że trafnym sposobem na 
uzasadnienie akcji było zaznaczanie, iż ma 
ona służyć wykształcaniu się w społeczeń-
stwie nawyku korzystania z pomocy radcy 
prawnego w codziennym życiu, a już z całą 
pewnością  w ważnych jego momentach 
i zachęcenie do „działań profilaktycznych”, 
to jest korzystania  z pomocy prawnej wów-
czas, gdy problemu nie ma, ale poprzez 
określone zdarzenie (np. zawarcie umowy) 
można zakładać prawdopodobieństwo jego 
zaistnienia.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż 
w trakcie przygotowań do „tygodnia pod 
niebieskim parasolem” oraz w czasie jego 
trwania starano się przybliżyć sam zawód 

Wydarzenia

Akcja „Niebieski Parasol” w OIRP w Krakowie



12

radcy prawnego, gdyż przeciętny obywatel nie jest w stanie wskazać, czym radca prawny się 
zajmuje. Zaskakujące jest to, że w przekonaniu wielu osób, radca prawny jest „pomocnikiem 
adwokata” nie posiadającym możliwości występowania przed sądem, natomiast dla tych, któ-
rzy wiedzą, jakie są uprawnienia radców, sprawy prowadzone przez nich wydają się mało atrak-
cyjne (w porównaniu z „medialnymi” sprawami karnymi) i ograniczają się głównie do obsługi 
przedsiębiorców. Akcja była źródłem doświadczeń dla Izb i radców prawnych biorących w niej 
udział. Osobiście uważam, że są to doświadczenia bezcenne. Nie oceniam, na ile akcja była suk-
cesem (aczkolwiek z całą pewnością nie można mówić o porażce), wiem tylko, że osoby, które 
wychodziły ze spotkań z radcami prawnymi były uśmiechnięte (i bynajmniej nie były to uśmie-
chy ironiczne ani złośliwe), wszelkie czynności podejmowane w ramach akcji były podejmowane 
z dużym profesjonalizmem i mam nadzieję, że każdy z naszych gości przybyłych po informację 
prawną skorzysta z tej pigułki wiedzy, którą przekazywali im nasi koledzy i koleżanki.

Być może, powyższe spostrzeżenia będą przydatne do stworzenia i rozpowszechnienia praw-
dziwego wizerunku radcy prawnego w społeczeństwie, gdyż podobnie jak nieznajomość prawa 
przez Polaków, tak i nieznajomość naszego zawodu powinna leżeć nam na sercu, ale... „...to już 
zupełnie inna historia....”. 

Anna Sobczak  
Radca prawny  

Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie

Obchody Święta Prawników
W dniu 22.05.2009 r. odbyło się w Krakowie szóste już z kolei Święto Prawników. Organizatorem 
było Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.

Święto rozpoczęła, przy dźwiękach dzwonów, procesja prawników do kolegiaty św. Anny. Na cze-
le procesji studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czapkach uniwersyteckich, ponieśli 
obraz św. Ivo Helory, jak co roku wypożyczony z Pałacu Arcybiskupów. Potem kolejno w mun-
durach galowych reprezentacje Straży Miejskiej, Policji i Wojska Polskiego, w togach radcowie 
prawni, adwokaci, profesorowie prawa oraz księża kanoniści.

Mszę koncelebrował Ks. Bp Tadeusz Pieronek. Oprawę mszy świętej uświetnił wspaniały, jak 
zwykle, Chór Mariański pod dyrekcją Jana Rybarskiego oraz urzekający śpiew radcy prawnego 
Agnieszki Kamińskiej.

Po mszy zaproszeni goście przeszli do Pałacu Larischa, na ul. Bracką 12, który jest siedzibą Wy-
działu Prawa i Administracji UJ. 

Przed debatą Zarząd Stowarzyszenia, w nawiązaniu do zeszłorocznego, niezawinionego zakłó-
cenia debaty próbą chóru ukraińskiego, która odbywała się w sali sąsiadującej z Aulą, przygoto-
wał dla gości niespodziankę – koncert zespołu muzyki dawnej PERFUGIUM, który wykonał trzy 
utwory, w tym premierowo kantyk ku czci św. Ivo Helory w języku bretońskim. Wszak św. Ivo 
pochodził z Bretanii. 

Wydarzenia



13

Wydarzenia

Panelistów, w osobach Wiceministra Sprawiedliwości 
RP Jacka Czaji, byłego ministra Sprawiedliwości prof. 
dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Wiceprezesa Naczel-
nej Rady Adwokackiej adw.. Andrzeja Michałowskiego, 
utrzymywała w ryzach Pani redaktor Janina Paradow-
ska („Polityka”). W dyskusji zabrali również głos Prezes 
Sądu Okręgowego w Krakowie Barbara Baran, poseł 
na Sejm RP Jan Widacki, senator Zbigniew Cichoń oraz 
prof. dr hab. Andrzej Oklejak. 

Po debacie w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa 
uczestnicy podjęci zostali tradycyjnym poczęstunkiem 
i lampką wina. Była to okazja do towarzyskich kontak-
tów, na które tak mało znajdujemy czasu na co dzień.

Na zakończenie ok. 22, przy blasku świec, aplikanci 
adwokaccy III roku wygłosili „Obronę Templariuszy”  
Zbigniewa Herberta, w reżyserii prof. Tadeusza Malaka.

Samorząd radcowski reprezentowali Vice Prezes KRRP 
r. pr. Jan Łoziński oraz Dziekan OIRP r.pr Michalina  
Nowokuńska i V-ce dziekan OIRP r. pr. Bogusław 
Adamczyk.

Święto nie odbyłoby się gdyby nie sponsorzy tj. Krajo-
wa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Adwokacka, 
Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Komornicza, 
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krako-
wie, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Rada 
Izby Notarialnej w Krakowie, Rada Izby Komorniczej 

w Krakowie, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry-
cza- Modrzewskiego. 

Zarząd Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – 
Patrona Prawników tą drogą składa wszystkim spon-
sorom i uczestnikom Święta serdeczne podziękowania.

Do zobaczenia za rok.

Anna Piątkowska 
Radca prawny 

Członek Rady OIRP w Krakowie  
Członek Zarządu Ars Legis

Msza Św. w Kolegiacie Św. Anny w Krakowie.

Paneliści (od lewej): prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Wicemi-
nister Sprawiedliwości Jacek Czaja, redaktor Janina Paradowska, 
Wiceprezes NRA Andrzej Michałowski.

Uczestnicy debaty na temat „Quo vadis, wymiarze 
 sprawiedliwości”
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Doskonalenie zawodowe  
radców prawnych
1. W dniach od 8 do 10 maja br. w Zakopanem odbyło się szkolenie wyjazdowe dla radców praw-
nych naszej Izby z zakresu prawa i postępowania cywilnego. W szkoleniu uczestniczyło 134 rad-
ców prawnych.

2. Komisja ds. doskonalenia zawodowego informuje, że w ramach doskonalenia zawodo-
wego radców prawnych w IV kwartale 2009 roku planuje następujące bezpłatne szkolenia 
stacjonarne:

1. szkolenia jednodniowe w Krakowie :

•	 W dniu 26 września br . od godziny 10 do 15 w Centrum Kongresowym Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie przy Al.29 Listopada 46 odbędzie się szkolenie pt. 
„Zarządzanie kancelarią radcy prawnego”, które poprowadzi Pani dr Dorota Ho-
łubiec -partner w firmie konsultingowej Smart Communication Group. Absolwentka 
warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, ukończyła studia doktorskie na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Specjalizuje się w marketingu i sprzedaży usług profesjonalnych. Jej 
profesjonalizm doceniany jest przez polskie i międzynarodowe środowisko prawnicze 
i marketingowe (pracowała m.in. w Kancelariach Salans i Gide Loyrette Nouel). Autorka 
publikacji na łamach wielu pism, m.in.: Monitor Prawniczy, Gazeta Prawna, Rzeczpospo-
lita, The Warsaw Voice, Manager Magazine,

2. popołudniowe, 3 godzinne ( od godz. 17 do godz. 20) szkolenia wtorkowe w Krakowie:

•	 umowy w obrocie gospodarczym, wykładowca: radca prawny Marek Pasiński

•	 prawo podatkowe (Świadczenie usług lub też nabycie usług w przypadku, gdy jedną 
ze stron jest osoba, która nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie Polski, 
wykładowca: Zbigniew Miernik – ekspert w dziedzinie podatku VAT

•	 odpowiedzialność cywilna radcy prawnego: wykładowca: V-ce Dziekan OIRP 
w Krakowie radca prawny Wiesław Hudyma

•	 niedozwolone klauzule umowne – V-ce Dyrektor UOIK, radca prawny Marek  
Szarzyński

Terminy powyższych szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym, w kolejnym Biuletynie 
oraz na stronie internetowej OIRP.

Tematyka i terminy szkoleń stacjonarnych w Tarnowie i Nowym Sączu zostaną podane w kolej-
nym Biuletynie oraz na stronach internetowych Izby. 

3. W dniach 16-17 października 2009 r. w ośrodku Geovita w Krynicy – Zdrój, ul. Leśna 15 
odbędzie się szkolenie dotyczące prawa europejskiego obejmujące następującą tematykę: za-
sady stosowania prawa wspólnotowego, prawne formy działalności gospodarczej we Wspólnocie 
Europejskiej, uznawanie i wykonywanie orzeczeń na podstawie rozporządzenia 44/2001 (sprawy 

Doskonalenie zawodowe             
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Doskonalenie zawodowe

cywilne i handlowe) i rozporządzenia 2201/2003 (sprawy rodzinne), wspólnotowa współpraca 
w sprawach cywilnych i karnych, europejski tytuł egzekucyjny, europejski nakaz zapłaty, europej-
skie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Szkolenie poprowadzi Pan Michał Arciszew-
ski, pracownik Departamentu Prawa Unii Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 
autor wielu publikacji o tematyce prawa Unii Europejskiej, autor pierwszej i jedynej jak dotych-
czas na rynku polskim monografii poświęconej instytucji europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Szczegółowy zakres szkolenia oraz szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną zamiesz-
czone na stronie internetowej naszej Izby: www.krakow.oirp.lex.pl 

Ze względu na dofinansowanie szkolenia przez Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP oraz Radę 
OIRP w Krakowie koszt szkolenia wynosi 150 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dla 
osób uczestniczących w wykładach bez zakwaterowania koszt szkolenia wynosi 50 zł za 1 dzień 
wykładów i obejmuje także obiad oraz napoje podczas wykładów oraz w przerwie „kawowej”.

Termin zgłoszenia na szkolenie upłynie w dniu 15 września 2009 r. Z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie 
wyczerpania miejsc.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Druk zgłoszenia zostaje dołączony do Biule-
tynu. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby, które zgłosiły uczestnictwo w szkoleniu z pra-
wa europejskiego w marcu br., a z powodu braku miejsc nie mogły w nim wziąć udziału. Osoby 
te prosimy jednakże o przysłanie aktualnego zgłoszenia i to w możliwie najkrótszym terminie po 
otrzymaniu niniejszego Biuletynu.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie pisemnie na załączonym druku wraz z uiszcze-
niem opłaty. Zgłoszenie może zostać przesłane faxem, e-mailem lub drogą pocztową.

Dokonanie wpłaty bez wcześniejszego zgłoszenia nie uprawnia do udziału w szkoleniu, jeśli limit 
miejsc zostanie  wyczerpany.

Na blankiecie przelewu należy wpisać imię i nazwisko radcy, którego wpłata dotyczy. Na formu-
larzu zgłoszenia należy wskazać również osobę, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany 
w pokoju dwuosobowym. Wskazanie takiej osoby może także nastąpić w terminie późniejszym, 
lecz najdalej do dnia 15 września br.,w przeciwnym razie zakwaterowanie zostanie ustalone ad-
ministracyjnie.

Udział w szkoleniu wezmą osoby, które regularnie opłacają składki członkowskie i w chwili 
zgłoszenia nie zalegają w opłatach. W przypadku zaległości w opłatach, zgłaszający uczest-
nictwo nie będą wzywani do ich uregulowania prosimy, zatem o sprawdzenie, przed prze-
słaniem zgłoszenia rejestru opłat w Sekretariacie Izby (tel. 12 410 82 60). 

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w sytuacji, gdy nie będzie chętnych osób na zwolnione 
miejsce, nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.

Informujemy również, iż w ośrodku Geovita uczestnicy szkolenia mogą skorzystać z oferty Insty-
tutu Spa & Wellness, po uprzednim, indywidualnym ustaleniu zabiegów z ośrodkiem.
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Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ośrodka: www.geovita.pl .

4. Informujemy, że na stronie internetowej naszej Izby zamieściliśmy Stanowisko Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyjaśnienia niektó-
rych wątpliwości związanych ze stosowaniem uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady 
Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez 
radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Magdalena Mac-Szponder 
Radca prawny  

Przewodnicząca Komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie 

Urzędówki
Do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie często wpływają wnioski radców praw-
nych o zwolnienie ich z obowiązku pełnienia pełnomocnika procesowego w sprawach, w których 
zostali ustanowieni pełnomocnikiem strony z urzędu. 

W związku z powyższym przypominamy, że pełnienie funkcji pełnomocnika z urzędu jest usta-
wowym obowiązkiem każdego radcy prawnego. Zwolnienie z tego obowiązku przez Radę Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia po stronie radcy 
prawnego ważnych przyczyn (art. 119 §2 Kpc). W uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych nr 
475/VI/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowa-
dzenia spraw z urzędu, w § 7 ust. 3 wymienione są ważne przyczyny, dla których Dziekan może 
zwolnić radcę prawnego z obowiązku wykonywania funkcji pełnomocnika z urzędu. Przykładowo 
są to kolizje interesów, choroba lub wypadek losowy. Za przyczyny szczególnie istotne należy 
uznać takie przypadki jak długotrwały wyjazd zagraniczny, zmiana miejsca świadczenia pracy na 
odległe od miejsca stałego zamieszkania, ciąża czy długotrwała hospitalizacja. Nie ma jednak 
podstaw do uwzględnienia takiej sytuacji, jak np. „nadmiar obowiązków”, „brak możliwości cza-
sowych związanych z wykonywaniem pracy na pełnym etacie”. Nie stanowią też podstawy do 
zwolnienia radcy prawnego z pełnienia funkcji pełnomocnika, trudności w nawiązaniu kontaktu 
czy też w porozumieniu się, w toku prowadzonej sprawy, ze stroną. W tych ostatnich sytuacjach 
radca prawny po rozważeniu całokształtu okoliczności powinien wystąpić do sądu o cofnięcie 
ustanowienia pełnomocnika z urzędu (art. 120 Kpc).

Ponadto przypominam, że radca prawny wyznaczony przez radę dla strony jako pełnomocnik 
procesowy z urzędu ma prawo udzielić substytucji, w tym korzystać z aplikantów radcowskich, 
co jest dobrym połączeniem i uzupełnieniem sprawowania patronatu nad aplikantem. 

Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

Sekretarz Rady OIRP 

Należy wiedzieć
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Należy wiedzieć

Zmiany w polskiej klasyfikacji działalności
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD - Dz. U. z 2007 r. nr 251 poz. 1885) zmienionym Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 59 poz. 489), od dnia 1 stycznia 2008 roku 
została wprowadzona Polska Klasyfikacja Działalności zwana dalej „PKD 2007”. 

Podmiotom wpisanym do rejestru REGON, sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2009 roku zostanie 
dokonane przeklasyfikowanie działalności wg PKD 2007. Jak ustaliłam w Wojewódzkim Urzędzie 
Statystycznym w Krakowie do radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą niezależ-
nie od formy jej prowadzenia, zostały już wysłane i będą nadal wysyłane ankiety aktualizacyjne.

Prosimy, zatem pamiętać o obowiązku wypełniania ankiety aktualizacyjnej i złożenia jej we wła-
ściwym urzędzie statystycznym oraz dokonania odpowiednich zmian  w KRS/ewidencji działalno-
ści gospodarczej.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny  

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie 

 Przypomnienie o ustawie w sprawie 
„prania brudnych pieniędzy”
Przypominamy Koleżankom i Kolegom wykonującym zawód radcy prawnego poza stosunkiem 
pracy, o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.  o przeciwdziałaniu 
wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu  (Dz. U. z 2003 r. nr 153 
poz. 1505, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, radca prawny zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia działalności, do przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Fi-
nansowej pisemnej informacji o prowadzeniu działalności.

Ponadto zgodnie z art. 28 w/w ustawy, radca prawny jest zobowiązany do ustalenia wewnętrznej 
procedury zapobiegającej wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho-
dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu i w ślad za tym 
do złożenia rejestru transakcji. Wzór karty transakcji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, 
sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi 
Informacji Finansowej (Dz. U. nr 113 poz. 1210 z późn. zm.).

Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Miejsce dla Ciebie
Młody adepcie szanowanego zawodu radcy prawnego, 

przed Tobą pierwszy numer kwartalnika „Biuletyn Informacyjny”, który zastąpił wydawany od lat 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie „Komunikat”.

Rada Izby postanowiła, iż znajdzie się w nim także „Strona Aplikanta”, bo samorząd zawodowy 
to nie tylko radcowie prawni ale także ci, którzy poznają dopiero tajniki tego zawodu, a więc 
aplikanci radcowscy. 

Postaramy się aby ta strona była dla Ciebie informacją typu „co w aplikacji piszczy”. Zamieści-
my tu to wszystko co dotyczy przebiegu aplikacji, egzaminu radcowskiego, ważniejszych zmian 
w prze pisach dotyczących aplikacji. Poruszymy sprawy ważne z punktu widzenia Twojej przyszłej 
pracy czy działalności. A żeby nie było tylko na poważnie znajdziesz tu także dowcipy o prawni-
kach, które jak wiesz, życie samo pisze, albo jak nas – prawników - widzą inni. 

Oczekujemy także, że będziesz współtworzył tę stronę – o czym chciałbyś dowiedzieć się wła-
śnie tutaj, masz pytania, wątpliwości, uwagi dotyczące procesu szkoleniowego, zajęć, może 
ciekawy pomysł jak je usprawnić, uatrakcyjnić? To miejsce czeka także na Ciebie. Ponieważ 
„Biuletyn…” to kwartalnik, będziemy wdzięczni aby ewentualne propozycje docierały do nas 
do końca drugiego miesiąca każdego kwartału. To pozwoli nam na umieszczenie ich w każdym  
najbliższym numerze. 

Na początek jednak maleńka pigułka historii o Izbie Radców Prawnych w Krakowie… Powstała 
– jak wszystkie pozostałych 18 okręgowych izb radców prawnych w kraju – mocą uchwały Krajo-
wej Izby Radców Prawnych nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 r., wydanej na podstawie ówczesnego art. 
49 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

Obecna kadencja Izby jest siódmą z kolei, ale pierwszą, w której stanowisko dziekana Izby pełni 
kobieta – Pani Michalina Nowokuńska. 

Dziekanem I kadencji Izby był Pan Jerzy Kuszczak. Funkcję tę pełnił on jeszcze przez II, IV, V i VI 
kadencję. Na III kadencję dziekanem wybrany został Pan Andrzej Hanusz, jednak w trakcie jej 
trwania zastąpił go na tej funkcji Pan Jerzy Reklewski.

Izba kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę – „wędrowała” od Placu Szczepańskiego, poprzez ul. 
Grzegórzecką, Kasprowicza, by w 2002 r. osiąść przy ul. Francesco Nullo 8.

Ciekawostką jest, iż Izba nie od razu prowadziła szkolenia aplikantów. Do 1989 r. organizo-
wał je i prowadził nadal Państwowy Arbitraż Gospodarczy, a następnie szkolenia przejęły izby  
radcowskie. 

To była naprawdę maleńka – mamy nadzieję, że nieszkodliwa – dawka historii, a teraz wracamy 
już do rzeczywistości.

W celu lepszego zapewnienia kontaktu z opiekunami roku podajemy nazwiska i numery tele-

Strony aplikanta
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Strony aplikanta 

fonów aktualnych opiekunów poszczególnych lat i grup aplikacji, a w przypadku jakichkolwiek 
zmian będziemy je tutaj zamieszczać.

•	 I rok – mgr Edyta Klek, tel.012 410 82 60 wew. 15
•	 II rok – gr. 1 – mgr Władysław Wójcik, tel.012 410 82 60 wew. 14
•	 II rok – gr. 2 – mgr Edyta Klek – tel. jak wyżej, wew. 15
•	 III rok – mgr Henryk Okraska, tel.012 410 82 60 wew. 14
•	 IV rok – mgr Władysław Wójcik – tel. jak wyżej

I jeszcze ważna informacja, którą niewątpliwie najbardziej zainteresowani są aplikanci ostatniego 
roku. 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach 
prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2009 r., Nr 37, poz. 286) i w nawiązaniu do 
§ 2 uchwały nr 53/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 kwietnia 2009 r. w spra-
wie ustalenia zakresu i terminu egzaminu radcowskiego w 2009 r. dla aplikantów, którzy zdali 
egzamin konkursowy w dniu 10 grudnia 2005 r. i rozpoczęli aplikację przed dniem 1 października 
2006 r., ustaliła termin egzaminu radcowskiego, który odbędzie się: 

•	 część pisemna – w dniach 5,6,7 października 2009 r.

•	 część ustna – w dniach 23-30 października, 2-6 listopada, 9,10,12,13,14 listopada.

 Wszystkim aplikantom przystępującym do tego, jakże ważnego egzaminu, będącego przepustką 
do wykonywania zawodu radcy prawnego życzymy powodzenia!!!

Korzystając z okazji i możliwości jaką daje ta strona opiekun I roku składa serdeczne podziękowa-
nie Pani Annie Gorgoń i Panu Jackowi Zimmer-Czekajowi – aplikantom 

I roku aplikacji radcowskiej za ich bezinteresowny „Dar serca” w postaci oddania krwi dla ratowa-
nia młodej, zupełnie im obcej osoby. 

 

I chwila na uśmiech…
Samolot pasażerski miał problemy z silnikiem, więc pilot wydał instrukcję załodze, aby wszyscy 
pasażerowie zajęli swoje miejsca, pozapinali pasy i przygotowali się do awaryjnego lądowania. Po 
paru minutach pilot pyta stewardesę:

- Czy wszyscy pasażerowie są dobrze przygotowani do lądowania? Mają zapięte pasy?

- Tak, wszyscy są przygotowani - odpowiedziała stewardesa - z wyjątkiem prawników, którzy 
wciąż chodzą po samolocie i rozdają wizytówki. 

mgr Edyta Klek  
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów.
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Maraton
W niedzielę 26 kwietnia 2009 r.  
odbył się w Krakowie coroczny 
otwarty bieg maratoński - VIII 
Cracovia Maraton, organizo-
wany przez Gminę Kraków 
i Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
„Krakowianka”. Trasa marato-
nu, którego hasłem jest z hi-
storią w tle przebiega przez 
najciekawsze miejsca w mie-
ście. Rozpoczyna się od kra-
kowskich Błoń, dalej biegnie 
ul. Piłsudskiego, Plantami, Bra-
mą Floriańską, przecina Rynek 
Główny i prowadzi  ul. Grodz-
ką, do Wawelu, a następnie 
bulwarami wiślanymi przez 
aleje Pokoju i Jana Pawła II do 
Nowej Huty i z powrotem na 
Błonia. Meta usytuowana jest 
w pobliżu Kamienia Papieskie-
go, a więc miejsca, z którego 
zawodnicy wcześniej startują. 
Długość trasy wynosi 42 ki-
lometry 195 m, a sama trasa 
jest atestowana przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki oraz 
Association of International 
Marathons and Distance Races. 
Miło nam poinformować, że 
w tegorocznej imprezie brali udział członkowie naszej OIRP. Po raz dziewiąty maraton ukończył 
kol. Przemysław Kuźma, tym razem z czasem 4 godziny 4 minuty i 28 sekund. Po raz pierwszy 
maraton ukończyli: członek Rady OIRP w Krakowie pełniący funkcję wicedziekana ds. aplikacji 
kol. Bogusław Adamczyk oraz aplikant czwartego roku aplikacji radcowskiej kol. Piotr Mróz. Nasi 
maratończycy zachęcają koleżanki i kolegów do korzystania z tej formy relaksu, która dodatkowo 
zapewnia niezapomniane przeżycia sportowe.

Bogusław Adamczyk  
Wicedziekan ds. aplikacji 

OIRP w Krakowie 

Sport

Wicedziekan Bogusław Adamczyk na trasie maratonu
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Sport

Turniej szachowy 
prawników  
w Krakowie
W dniu 23 maja 2009 r. odbył się w ra-
mach organizowanego przez Ars Legis 
- Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Pa-
trona Prawników „Święta Prawników”,   
II turniej szachowy o puchar Dziekana 
Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Kra-
kowie.

Turniej odbył się w pięknej sali gry w Klu-
bie Adwokata przy ulicy Sławkowskiej 1, 
udostępnionej dzięki uprzejmości adwo-
kata Romana Sygulskiego – Prezesa Ars 
Legis. Zwycięzcą turnieju została Joanna 
Barczyk – Telejko referendarz sądowy 
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - No-
wej Huty, która zdobyła 4,5 pkt z 5. Drugie 
miejsce zajął Krzysztof Jewulski - radca 
prawny OIRP w Kraków 4 pkt, a trzecie 
Józef Wąsik – sędzia Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie. Dalsze miejsca zajęli Tomasz 
Krajewski - adwokat ORA w Krakowie oraz 
radcy prawni OIRP w Krakowie Mariusz 

Stanaszek (który zorganizował i sędziował 
turniej) i Tomasz Dyrdycki-Borowy.

Zwyciężczyni otrzymała ufundowany 
przez Dziekana Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie Michalinę Nowo-
kuńską piękny puchar, który wręczył Wi-
cedziekan Bogusław Adamczyk. 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki ufundowane przez Wolters Klu-
wer Polska sp. z o.o. 

Mariusz Stanaszek 
Radca prawny

Grają: Joanna Barczyk – Telejko i Krzysztof Jewulski

Grają: Józef Wąsik (od lewej) i Mariusz Stanaszek

Zwycięzcy II Turnieju Szachowego
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Pierwsze Mistrzostwa Polski Radców Prawnych 
w Halowej Piłce Nożnej rozstrzygnięte!
 W dniach 29-31 maja 2009 r. w Kielcach odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski Radców Prawnych 
w Halowej Piłce Nożnej. W szranki stanęło 10 drużyn (2 z Warszawy, gospodarze z Kielc, a także 
reprezentanci OIRP Katowice, OIRP Bydgoszcz, OIRP Olsztyn, OIRP Wałbrzych, OIRP Łódź, OIRP 
Rzeszów, OIRP Kraków)

W mistrzostwach tych nie zabrakło oczywiście drużyny OIRP Kraków. Próbę wywalczenia tytułu 
Mistrza Polski podjęła się 9-osobowa grupa członków OIRP Kraków:

Jacek Supel - bramkarz i ostoja drużyny, Kamil Kosior - jak się okazało najlepszy strzelec drużyny, 
Paweł Wiewiórski - niemal równie skuteczny, Krzysztof Górowski, Roman Jeleń, Jerzy Klimkowski, 
Rafał Majkowski, Darek Czuchaj, Maciej Bałaziński (samozwańczy kapitan).

Po przyjeździe, 29-go maja w piątek, zawodnicy przeszli aklimatyzację - grill okraszony zwyczajo-
wymi napitkami.

W sobotę od godziny 9.30 rozpoczęła się walka o punkty w mistrzostwach. Po pierwszym zwy-
cięstwie nad drużyną OIRP Katowice (2-0) przyszła podwójnie bolesna porażka z 1 drużyną OIRP 
Warszawa (0-5). Porażka ta zadziałała mobilizująco na zawodników drużyny krakowskiej, o czym 
boleśnie przekonali się zawodnicy gospodarzy OIRP Kielce. Rozjuszeni zawodnicy z Krakowa po-
konali ich 7-0, co stanowiło najwyższe zwycięstwo w całym turnieju. Sobotni dzień zakończony 
został tradycyjną kolacją i choć wobec braku kibiców płci pięknej, przygotowana sala tanecz-
na nie była używana, proces integracji zawodników z różnych Izb, został istotnie pogłębiony. 
W niedzielę zawody rozpoczęły się o godzinie 8.30 i stawiennictwo w hali piłkarskiej o tej porze, 
po sobotniej kolacji, należy uznać za istotny sukces wszystkich zawodników biorących udział 
w mistrzostwach. Na dobry początek dnia, drużyna OIRP Kraków pokonała Łódź (4-0) i uzyskała 
awans do półfinału rozgrywek.

Niestety, kolejne mecze nie przyniosły korzystnych rozstrzygnięć. Porażka 0-1 z drużyną z Olszty-
na przekreśliła szansę na występ w finale. W meczu o trzecie miejsce również szczęście sprzyjało 
przeciwnikom i drużyna OIRP Bydgoszcz zwyciężyła drużynę OIRP Kraków 3-1, skutkiem, czego 
drużyna z Krakowa zakończyła rozgrywki na najbardziej nielubianym przez sportowców 4 miejscu.

Po dogłębnej analizie przyczyn porażek w dwóch ostatnich spotkaniach, członkowie drużyny doszli 
do (niemalże) zgodnego wniosku, iż zawinił brak dopingu. O ile przeciwnicy dysponowali zaple-
czem w postaci grup wiernych kibiców (Kielce, Wałbrzych), o tyle zawodnicy OIRP skazani byli wy-
łącznie na jednego, choć dostojnego kibica, w osobie Mec. Andrzeja Hanusza. Członkowie drużyny 
w porozumieniu z OIRP Kraków postanowili poprawić jakość drużyny i przystąpić do walki w kolej-
nym turnieju. W związku z powyższym, uprzejmie proszę  o zgłaszanie się osób zainteresowanych 
grą w piłkę w ramach drużyny OIRP Kraków (maciej.balazinski@ksbt.pl).

Maciej Bałaziński 
Radca prawny

Sport



23

Różne

Limeryk o Biuletynie
Pewien radca (liryczna natura) 
prawniczego przedkłada kunszt pióra, 
twierdząc iż, żaden wieszcz 
nie przyprawi o dreszcz, 
który da Biuletynu lektura.

                Radca prawny  Joanna Włodarczyk 

Klub Seniora
Rzecznik Funduszu Seniora radca prawny Władysław Wójcik zwraca się do wszystkich radców 
prawnych emerytów i rencistów wykonujących i nie wykonujących zawodu radcy prawnego 
z propozycją założenia przy OIRP w Krakowie Klubu Seniora. Kluby Seniora działają już bardzo 
aktywnie, ku zadowoleniu swoich członków, m. in przy OIRP w Warszawie i Poznaniu.

Rzecznik Funduszu Seniora składając tę propozycję zaprasza wszystkich radców prawnych se-
niorów mających ciekawe pomysły na zorganizowanie i funkcjonowania klubu, zdrowie i czas, 
do współpracy przy organizowaniu klubu i opracowaniu programu jego działalności.  Wszelkie 
propozycje można przekazywać Rzecznikowi Funduszu Seniora osobiście  w siedzibie OIRP w Kra-
kowie we wtorki, środy i piątki każdego tygodnia, w godz. od 10.00 do 14.00, a także pocztą 
elektroniczną na adres: oirp_krakow@radca.lex.pl.

Władysław Wójcik 
Radca prawny, Rzecznik Funduszu Seniora

Koleżanki i Kolegów, którzy chcą i po-
trafią pisać wiersze na tematy bliskie 
naszemu środowisku, zapraszamy na 
strony Biuletynu. 

Bezpłatny
Serwis  
internetowy 
Radcy  
Prawnego

Zamów na 
www.LEX.com.pl


