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Od Dziekana

Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Przekazując Koleżeństwu, w roku bieżącym, kolejne numery Biuletynu Informacyjnego z prawdziwą 
przyjemnością informuję, że zawierać będą nie tylko bieżące aktualności z „życia” samorządu i udziału 
naszych radców prawnych i aplikantów radcowskich w jego pracach.

W jubileuszowym roku XXX-lecia samorządu radców prawnych powracamy bowiem do wspomnień, 
przekazujemy fragmenty spisanej krótkiej historii krakowskiej izby radców prawnych i zapoznamy z nią 
nasze środowisko zawodowe. Chcemy zachować dla przyszłości obraz czasów i ludzi, którzy budowali od 
samego początku nową rzeczywistość samorządową, którzy przez trzydzieści lat ją kształtowali, którzy 
sprawowali pieczę nad należytym wykonywaniem przez nas zawodu zaufania publicznego, dążąc do 
tego abyśmy byli postrzegani jako osoby, do których należy iść po poradę prawną lub którym warto 
zlecić prowadzenie sprawy.

Krakowska izba radców prawnych była i jest silna organizacyjnie i merytorycznie. Warto zatem o tym 
napisać, warto zachować dla przyszłych pokoleń taki jej obraz, warto pozostawić wizerunek radcy praw-
nego godny naśladowania.

Informujemy, także Koleżanki i Kolegów o zorganizowaniu przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku 
obchodów 30-lecia samorządu radców prawnych spotkania Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych 
i Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, którzy pełnili te funkcje w latach 1982 – 2012. 
Spotkanie odbyło się, w dniu 2 czerwca 2012 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą, 
w bardzo miłej atmosferze.

W spotkaniu uczestniczył m. in. Kol. Jacek Żuławski – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji 
(lata 1991-1995), Kol. Andrzej Hanusz – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych III kadencji 
(od 26.06.1991 do 29.09.1992 r.) i Kol. Michalina Nowokuńska – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych VII i VIII kadencji (lata 2007-2010 i 2010-nadal). Z przyczyn zdrowotnych nie wzięli udziału 
w spotkaniu Kol. Jerzy Kuszczak – Dziekan I, II, IV, V, VI kadencji (lata 1983-1987, 1987-1991, 1995-1999, 
1999-2003, 2003-2007) i Kol. Jerzy Reklewski – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych III 
kadencji (od 16.10.1992 do 19.06.1995 r.).

Podczas uroczystości obecnym na niej Dziekanom wręczone zostały, przez Prezesa Krajowej Rady Radców 
Prawnych, pamiątkowe medale 30-lecia samorządu zawodowego radców prawnych za zasługi dla rozwoju 
samorządu radcowskiego i wzmocnienie jego pozycji w odbiorze społecznym. Ww. medal wręczono m. 
in. Andrzejowi Hanuszowi, natomiast Kol. Jerzemu Kuszczakowi i Jerzemu Reklewskiemu medale zostaną 
wręczone w innym terminie.

W imieniu Rady i swoim własnym składam Kolegom Dziekanom serdeczne gratulacje.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Michalina Nowokuńska 
Radca prawny 

Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć

Wspomnienia
Szanowne Koleżanki i Koledzy z przyjemnością przedstawiamy fragmenty „Krótkiego rysu historycznego 
samorządu radców prawnych w Krakowie na przestrzeni XXX lat” autorstwa Michaliny Nowokuńskiej – 
Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

I

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 19, poz. 145, 
powołała do życia:

•	 zawód radcy prawnego, określiła zasady jego wykonywania i wprowadziła tytuł zawodowy „radca 
prawny” oraz

•	 samorząd radców prawnych, określiła zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych.

Z dniem 1 października 1982 roku samorząd radców prawnych stał się faktem, a rok później na I Krajowym 
Zjeździe Radców Prawnych w dniu 25 września 1983 roku w Warszawie rozpoczął się okres funkcjonowania 
zorganizowanego samorządu radców prawnych.

Okres od dnia 1 października 1982 roku do dnia 25 września 1983 roku był okresem niezwykle twórczym, 
wypełnionym intensywnymi czynnościami organizacyjnymi, zmierzającymi do stworzenia faktycznych 
struktur samorządu radców prawnych. Prace te rozpoczął Minister Sprawiedliwości, który zarządzeniem 
z dnia 18 października 1982 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców 
Prawnych, powołał 49 osobowy Komitet Organizacyjny Samorządu Radców Prawnych z siedzibą w m. 
st. Warszawa w skład, którego weszli między innymi nasi radcowie prawni: Kol. Ewa Bukład, Tadeusz 
Gretschel i Jacek Żuławski z Krakowa oraz Kol. Andrzej Hanusz z Tarnowa.

Minister Sprawiedliwości w zarządzeniu określił zakres działania Komitetu Organizacyjnego, wyposażył 
Komitet Organizacyjny w prawo ustanawiania terenowych pełnomocników tymczasowych okręgowych 
izb radców prawnych spośród radców prawnych, zamieszkałych w ustalonych tymczasowych okręgach, 
jak również określił kompetencje pełnomocników, którzy działali w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
do czasu wybrania organów okręgowych izb radców prawnych.

Komitet Organizacyjny obowiązany był wykonywać zadania przewidziane w art. 83 ustawy o radcach 
prawnych do czasu wyboru krajowych organów samorządu radców prawnych. Działalność Komitetu 
Organizacyjnego miała ustać z chwilą wyboru Krajowej Rady Radców Prawnych.

W wykonaniu zadań określonych art. 83 ustawy o radcach prawnych Komitet Organizacyjny uchwałami 
z dnia 10 grudnia 1982 roku:

•	 utworzył 19 tymczasowych okręgowych izb radców prawnych, w tym Tymczasową Krakowską Okrę-
gową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie, działającą na obszarze ówczesnych województw: 
miejskiego krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego;

•	 powołał Pełnomocników terenowych do organizowania tymczasowych okręgowych izb radców praw-
nych, w tym pełnomocnika w Krakowie w osobie radcy prawnego Jerzego Kuszczaka;

•	 wyznaczył łączników Komitetu Organizacyjnego z tymczasowymi pełnomocnikami izb, w tym łącznika 



4

Warto wiedzieć

z Tymczasową Krakowską Izbą w osobie radcy prawnego Tadeusza Gretschela oraz określił zakres przed-
miotowy pełnomocnictwa dla terenowych pełnomocników tymczasowych okręgowych izb radców 
prawnych. Pełnomocnicy terenowi zobowiązani byli do podejmowania w imieniu Komitetu wszelkich 
czynności zmierzających do zorganizowania wyborów samorządowych danej okręgowej izby radców 
prawnych oraz wyboru jej delegatów na I Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

W dniu 31 marca 1983 roku pełnomocnik na terenie Tymczasowej Krakowskiej Okręgowej Izby Radców 
Prawnych – radca prawny Jerzy Kuszczak zawarł w imieniu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców 
Prawnych umowę zlecenia z radcą prawnym Wiktorem Szczypińskim na okres od dnia 1.04.1983 roku do 
30.06.1983 roku, który zobowiązał się do: zorganizowania biura Tymczasowej Krakowskiej Okręgowej 
Izby Radców Prawnych, bieżącego prowadzenia spraw administracyjno – biurowych pełnomocnika wraz 
ze sprawami zaopatrzenia, bieżącego prowadzenia rachunkowości oraz obsługi kasowej. 

I tak I Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się w sali obrad 
Rady Narodowej m. Krakowa w dniach 14 i 28 czerwca 1983 roku. Dokonano wyboru 17 osobowej Rady, 
Dziekana Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscypli-
narnego i jego zastępców, członka Krajowej Rady Radców Prawnych oraz delegatów na I Krajowy Zjazd 
Radców Prawnych. 

I Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zakończyło okres funkcjono-
wania Tymczasowej Krakowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Utworzone zostało konto bankowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w NBP VII O/M w Kra-
kowie o oznaczeniu 35073-2381-132 i równocześnie zostało zlikwidowane konto pełnomocnika.

II

Z dniem 28 czerwca 1983 roku rozpoczęła się I czteroletnia kadencja Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie trwająca do 14 czerwca 1987 roku. Pierwsze posiedzenie Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie odbyło się w dniu 28 czerwca 1983 roku, podczas którego wybrano siedmio 
osobowy skład Prezydium Rady. Na posiedzeniu Rady w dniu 18.07.1983 roku Rada powołała Komisje 
problemowe, wybrano przewodniczących Komisji i ich składy osobowe.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych: Jerzy Kuszczak – Dziekan, Andrzej Hanusz – Wicedziekan, 
Tadeusz Treit – Wicedziekan, Zbigniew Warysz – Sekretarz (do lutego 1984 roku), Ewa Krzyżowska – 
Sekretarz (od marca 1984 roku do czerwca 1984 roku), Stanisław Marcińczak – Sekretarz (od czerwca 
1984 roku), Wiktor Szczypiński – Skarbnik; 

Członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: Kazimierz Barczyk, Władysław Boryczko, Bar-
bara Genewska, Andrzej Hanusz, Zdzisław Kaliszewski, Ryszard Korski, Ewa Krzyżowska, Jerzy Kuszczak, 
Stanisław Marcińczak, Michalina Nowokuńska, Stanisław Rakoczy, Jerzy Reklewski, Janusz Sukiennik (do 
września 1985 roku), Wiktor Szczypiński, Włodzimierz Thomas, Tadeusz Treit, Zbigniew Warysz,

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Stanisław Bocheński – Przewodniczący;

członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: Witold Biedroń, Anna Brzezińska, Maria Kędzierska, 
Małgorzata Kossobudzka – Fabisiak, Eugeniusz Machay, Bogumił Prokopowicz, Barbara Wiśniewska, 
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Małgorzata Wyszogrodzka;

Rzecznik Dyscyplinarny: Jan Słomka (do listopada 1984 roku), Władysław Wójcik (od listopada 1984 
roku), Małgorzata Tokarska – Zastępca Rzecznika;

Okręgowa Komisja Rewizyjna: Krzysztof Drohojowski – Przewodniczący (do marca 1984 roku), Maciej 
Karkosza – Przewodniczący (od kwietnia 1984 roku);

członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Maciej Karkosza, Maria Kryplewska, Stanisław Rzepka, 
Janusz Śmiałek;

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Kazimierz Barczyk, Renata Bereta – Ryzińska, Witold 
Biedroń, Władysław Boryczko, Barbara Genewska, Andrzej Gruszecki, Władysław Grzegorczyk, Marek 
Hałaciński, Andrzej Hanusz, Maria Kędzierska, Teresa Kielar, Marek Koprowski, Ryszard Korski, Cecylia 
Kulessa, Jerzy Kuszczak, Zbigniew Majeran, Stanisław Marcińczak, Michalina Nowokuńska, Maria Opa-
lińska, Tomasz Otrębski, Stefan Płażek, Stanisław Rakoczy, Stanisław Siekaniec, Janusz Sukiennik, Józef 
Śledź, Wiesław Śliwiński, Włodzimierz Thomas, Paulin Warykiewicz, Zbigniew Warysz, Leszek Witkowski, 
Małgorzata Wyszogrodzka.

Komisja ds. Konsultacji i Doskonalenia Zawodowego: Michalina Nowokuńska – Przewodnicząca, Zofia 
Pałka, Józef Śledź, Maria Kustra, Tadeusz Piątek, Jolanta Auriga – Śliz (od 14 maja 1985 roku);

Komisja ds. Zawodu Radcy Prawnego: Zdzisław Kaliszewski – Przewodniczący, Mieczysław Wójcik, 
Mieczysław Struzik;

Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: Włodzimierz Thomas – Przewodniczący, Kazimierz Bar-
czyk (od 14 maja 1985 roku);

Komisja ds. Współpracy z instytucjami i organizacjami prawnymi: Ewa Krzyżowska – Przewodnicząca;

Komisja ds. Aplikantów i Szkolenia: Jerzy Reklewski – Przewodniczący;

Komisja ds. Skarg i Wniosków: Janusz Sukiennik – Przewodniczący, a po jego rezygnacji Władysław 
Boryczko;

Komisja Organizacyjna: Barbara Genewska – Przewodnicząca;

Komisja ds. Samorządu Pracowniczego powołana w 1986 roku: Zbigniew Warysz – Przewodniczący, 
Bogdan Bieda, Krzysztof Bednarski, Krzysztof Chwalibogowski, Teresa Jawień.

III

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie rozpoczęła swoją działalność w siedzibie zlokalizo-
wanej w budynku przy Placu Szczepańskim 5, pok. nr 415, tel. 22-41-17, a od 15.09.1983 roku rozpoczęło 
pracę stałe Biuro Rady czynne w godzinach od 7,30 do 15,30 w dni robocze z wyjątkiem sobót. Stałe 
dyżury pełnili: dziekan Rady Jerzy Kuszczak w poniedziałki oraz wicedziekan Andrzej Hanusz w środy.

Rada w 1983 roku wydała dwa pisemne Komunikaty (w sierpniu i październiku 1983 roku), w których 
poinformowała radców prawnych nie tylko o sprawach organizacyjnych, finansowych, ale także o roz-
poczętych pracach związanych z zakładaniem kartotek ewidencyjnych radców prawnych,
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•	 o pierwszych szkoleniach, które prowadzone były przy współudziale Stowarzyszenia Radców Prawnych, 
Stowarzyszenia Księgowych i Wojewódzkiego Klubu Racjonalizacji. Poinformowano także o podjętej 
przez I Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który odbył się w dniach 24 i 25 września 1983 roku, uchwale 
nr 13, w której ustalono wysokość miesięcznej składki członkowskiej radców prawnych i aplikantów 
radcowskich (200 złotych, 100 złotych i 50 złotych).

W 1984 roku Rada wydała dalsze trzy Komunikaty (sierpień, październik i grudzień), w których poinfor-
mowała radców prawnych między innymi o wynikach egzaminów radcowskich, 

•	 o ustaleniu, w porozumieniu z Prezesem Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie, limitu na aplika-
cję radcowską 1984/1987 na poziomie 25 miejsc, o niekorzystnej na rynku pracy sytuacji dla radców 
prawnych, o pojawiających się konfliktach pomiędzy radcami prawnymi związanymi z wykonywaniem 
zawodu, o nieterminowym regulowaniu składek członkowskich, o pierwszym sympozjum dla radców 
prawnych zorganizowanym w Czchowie w dniach od 18 do 20 października 1984 roku, o rozpoczęciu 
organizowania szkoleń w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu,

•	 o powierzeniu przez Radę radcom prawnym jednostek organizacyjnych zatrudniających aplikantów 
radcowskich pełnienia obowiązków patronów, o udziale radców prawnych w akcji udzielania obywa-
telom bezpłatnych porad prawnych „Niedziela prawnicza” w województwie miejskim krakowskim,

•	 o możliwości uzyskiwania przez radców prawnych wpisów na listę „C” (adwokaci nie wykonujący za-
wodu) prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz o skierowaniu przez Rzecznika 
Dyscyplinarnego spraw do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w związku z naruszeniem postanowień 
art. 17 ustawy o radcach prawnych. W wyniku prowadzenia ewidencji radców prawnych Rada usta-
liła, że wg. stanu na dzień 1 sierpnia 1984 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie liczyła 
łącznie 1067 osób, w tym 1003 radców prawnych oraz 64 aplikantów radcowskich, należąc do jednej 
z największych Izb w kraju.

I tak rozpoczęła się żmudna praca społeczna Koleżanek i Kolegów radców prawnych, którzy tworzyli 
samorząd radcowski, niejednokrotnie w trudnych warunkach i trudnych czasach. Były to bowiem czasy, 
w których Rada zwracała się do Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miasta Krakowa z prośbą o wydanie 
zezwolenia na pozareglamentowaną sprzedaż w IV kwartale 1984 roku 10-ciu kilogramów cukru i 2 
kilogramów herbaty, którego to przydziału cukru nie otrzymała, albowiem cukier nadal był objęty syste-
mem reglamentacji. Rada musiała się starać o wydanie przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Krakowa 
zezwolenia na zakup kwestionariuszy K – 103 w ilości 50 bloczków potrzebnych do przyjmowania składek 
członkowskich, czy też występowała z prośbą o wydanie, przez Wydział Społeczno Administracyjny Urzędu 
Miasta Krakowa, zezwoleń na zakup paliwa dla kilku osób, które wykorzystywały swoje prywatne samo-
chody dla celów społecznych na rzecz samorządu radcowskiego. Dzisiaj – naszym młodym Koleżankom 
i Kolegom wydaje się to niewiarygodne, ale naprawdę było to prawdziwe.

W następnych latach i kadencjach akcja „Zielona Niedziela Prawnicza” objęła województwo tarnowskie 
i nowosądeckie. Radcowie prawni udzielali bezpłatnych porad prawnych ludności miejskiej i wiejskiej. 
Akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem, uznaniem społeczeństwa i władz lokalnych.

Rozwijała się intensywnie działalność szkoleniowa radców prawnych, opracowany został harmonogram 
konsultacji dla radców prawnych. Konsultantami byli także pracownicy naukowi, praktycy, w tym sę-
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dziowie sądów powszechnych oraz Naczelnego Sadu 
Administracyjnego w Krakowie.

Postępujący rozwój gospodarczy kraju i zmiany 
ustrojowo – gospodarcze wymuszały liczne zmiany 
w obowiązującym prawie oraz zmuszały radców 
prawnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
Równolegle z powstawaniem kancelarii radcowskich 
zaczęły pojawiać się liczne przypadki naruszania 
przez radców prawnych zasad etyki zawodowej rad-
ców prawnych. Radcowie prawni w toku postępo-
wania sądowego naruszali godność osób biorących 
w nim udział, wystąpił brak lojalności i koleżeństwa w stosunkach pomiędzy radcami prawnymi, pojawiły 
się przypadki pozyskiwania przez kancelarie klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu radcy 
prawnego. W tej sytuacja Rada w Komunikacie (maj 1993 roku) poinformowała radców prawnych o tym, 
że cyt. „z całą stanowczością wszystkie przypadki istotnego naruszenia zasad etyki radców prawnych 
będą kierowane do Rzecznika Dyscyplinarnego celem wszczęcia postępowania”.

Przybywało też coraz więcej radców prawnych, na rynku pracy pojawiła się konkurencja, która jest nie-
zbędna i twórcza, ale nie mogła doprowadzać do naruszenia zasad etyki radcy prawnego.

Równocześnie zaczęła pojawiać się grupa radców prawnych emerytów nie pracujących. Rada zaczęła 
organizować coroczne spotkania koleżeńskie, zapraszając ich na spotkania teatralne.

Następne fragmenty „Krótkiego rysu historycznego samorządu radców prawnych w Krakowie na przestrzeni 
XXX lat.” zostaną przedstawione w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego.

Z limeryków jubileuszowych

W pewnej Izbie od miesięcy krążą wieści
o radosnej i krzepiącej wielce treści,

iż nastanie u niej wnet
okres zabaw tudzież fet,

 Korporacja kończy bowiem lat trzydzieści!

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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Obchody Święta Prawników w Krakowie
19 maja 2012 roku odbyło się w Krakowie już dziewiąte Święto Prawników, organizowane jak co roku 
przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników.

Patronat nad Świętem objęli Minister Sprawiedliwości RP oraz Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa 
Rada Notarialna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza, Rada Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Rada Izby Notarialnej w Krakowie, Rada 
Izby Komorniczej w Krakowie, Rada Izby Notarialnej w Katowicach oraz Stowarzyszenie Notariuszy RP.

Święto rozpoczął wykład na temat „Nadużycie prawa”, wygłoszony przez adwokata, prof. dra hab. Jana 
Widackiego. Po wykładzie nastąpiła gorąca dyskusja pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów 
prawniczych, w której poruszono najważniejsze współczesne i historyczne problemy związane z nad-
używaniem prawa.

Po zakończeniu dyskusji radcy prawni, adwokaci, sędziowie, notariusze, komornicy, prokuratorzy, przed-
stawiciele służb mundurowych, nauczyciele, aplikanci akademiccy oraz przedstawiciele innych zawodów 
prawniczych, a także studenci prawa wzięli udział w procesji z relikwiami oraz obrazem św. Ivo Helory. 
Trasa procesji wiodła z Collegium Maius do Kolegiaty Akademickiej św. Anny, gdzie została odprawiona 
uroczysta Msza święta w intencji prawników pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Gasidły. 
Poruszającą homilię wygłosił ks. dr Adam Pawlaszczyk. Po Mszy świętej uczestnicy Święta powrócili 
do Collegium Maius, gdzie na dziedzińcu goście zostali podjęci lampką cydru – orzeźwiającego napoju 
alkoholowego z jabłek, który pijał święty Ivo.



9

Warto wiedzieć

Następnie na pięknie oświetlonym dziedzińcu Collegium Maius odbył się recital Anny Szałapak, zwanej 
„Białym Aniołem” Piwnicy pod Baranami. Po recitalu na gości czekał tradycyjny poczęstunek. Była to 
znakomita okazja do relaksu i do towarzyskich spotkań, na które prawnicy na co dzień mają niewiele 
czasu. Była to również sposobność do integracji przedstawicieli różnych zawodów prawniczych i praw-
ników z różnych części Polski.

Całość zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Gaudemus Igitur” przy akompaniamencie kuranta z Col-
legium Maius, który o godzinie 23:00 odgrywa melodię z tabulatury Jana z Lublina, opartą na motywie 
tej starej pieśni.

W Święcie korporację radcowską reprezentowała Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 
Michalina Nowokuńska.

Święto przypadało dokładnie w liturgiczne wspomnienie św. Ivo, patrona wszystkich prawników, który 
żył we Francji w latach 1247-1303. Zasłynął jako uczciwy sędzia i adwokat, pomagający ubogim, dążący 
do polubownego załatwiania sporów. Organizator Święta – Ars Legis Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory 
– Patrona Prawników powstało w 2006 r. Prawnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu postawili sobie za cel 
ciągłe doskonalenie się w sztuce „boni et aequi” – tego, co dobre i słuszne.

Marcin Rozmus 
Aplikant II roku aplikacji radcowskiej, 

Członek Ars Legis –Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników
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Wkład radców prawnych z OIRP w Krakowie  
w EURO UEFA 2012 r.
W związku z odbywającymi się obecnie w naszym kraju rozgrywkami o mistrzostwo Europy w piłce 
nożnej mężczyzn Euro UEFA 2012 Ministerstwo Sprawiedliwości oraz prezesi sądów podjęli działania 
organizacyjne zmierzające do zapewnienia na czas trwania Turnieju obsługi prawno – administracyjnej 
i obsady sędziowskiej. Przewidywany zwiększony wpływ spraw – związanych z wykroczeniami popełnio-
nymi w trakcie Turnieju – do sądów znajdujących się na obszarze właściwości Sądów Okręgowych w Kra-
kowie, Nowym Sączu i Tarnowie spowodował podjęcie stosownych działań także przez OIRP w Krakowie.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie p. Michalina Nowokuńska w związku z pi-
smami Prezesów w/w sądów dotyczącymi zagwarantowania sprawnego wykonywania zadań związa-
nych z rozpoznawaniem przez sądy spraw dotyczących czynów zabronionych popełnionych w związku 
z w/w Turniejem, związanych między innymi z udziałem radców prawnych jako obrońców z urzędu 
w sprawach o wykroczenia rozstrzyganych w trybie przyspieszonym wyznaczyła 161 radców prawnych 
z rejonu krakowskiego, 85 radców prawnych z rejonu nowosądeckiego oraz 88 radców prawnych z rejo-
nu tarnowskiego do pełnienia dyżurów w okresie od 01.06. do 08.07. 2012 r. prosząc radców prawnych 
o zapewnienie pomocy prawnej zainteresowanym.

Ponadto Dziekan Rady OIRP w Krakowie zwróciła się do wszystkich radców prawnych z naszej Izby 
z prośbą o dodatkowe zgłaszanie gotowości uczestnictwa w świadczeniu pomocy prawnej w ramach 
dyżurów w w/w zakresie.

Radcowie prawni, aktywnie odpowiedzieli na apel Dziekana zgłaszając licznie chęć uczestnictwa w dy-
żurach. Dzięki dyspozycyjności wielu radców prawnych stało się możliwe stworzenie „rezerwowej” listy 
radców prawnych na wypadek nagłej konieczności świadczenia pomocy prawnej przez większą liczbę 
radców prawnych w związku z potencjalnymi epizodami chuligaństwa na stadionach i w strefach kibica.

W celu sprawnej realizacji współpracy z sądami Dziekan Rady OIRP w Krakowie powołała spośród rad-
ców prawnych w każdym z rejonów obszaru działania OIRP w Krakowie koordynatorów do współpracy 
z Sądami Rejonowymi w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

W Krakowie koordynowali współpracę z Sądami Rejonowymi kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie dr 
Małgorzata Grelewicz – La Mela oraz członkowie Rady OIRP w Krakowie: radcowie prawni Robert Jedynak 
i Piotr Kozioł. W Nowym Sączu czuwali nad sprawnym przebiegiem współpracy radcowie prawni Klaudia 
Basta i Kazimierz Skoczeń. W Tarnowie funkcję koordynatora pełnił Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie, 
radca prawny Wiesław Hudyma.

Dziekan OIRP w Krakowie w imieniu Rady serdecznie dziękuje wszystkim radcom prawnym, którzy od-
powiedzieli na jej apel, związany z zagwarantowaniem pomocy prawnej w czasie trwania Turnieju Euro 
UEFA 2012 dając tym samym świadectwo dojrzałości zawodowej i obywatelskiej całego środowiska 
radców prawnych.

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela 
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Centrum Mediacji Gospodarczej  
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
Z początkiem czerwca 2012 r. Krajowa Rada Radców Prawnych utworzyła Centrum Mediacji Gospo-
darczej przy KRRP. Siedzibą Centrum Mediacji jest Warszawa. Przedmiotem działalności Centrum jest 
prowadzenie mediacji w pozasądowych sporach w sprawach gospodarczych oraz w sprawach związanych 
z prowadzeniem działalności prawniczej przez radców prawnych. Do statutowych zadań Centrum Me-
diacji należy ponadto propagowanie mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym, 
a także edukacja w zakresie mediacji.

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego, kwestie związane z wszczęciem, zakończeniem i kosz-
tami w/w postępowania, taryfą opłat za czynności Centrum Mediacji oraz wyborem lub wyznaczeniem 
mediatora, jego zadaniami i obowiązkami zostały określone w Regulaminie postępowania mediacyjnego 
w Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały nr 103/VIII/2012 
KRRP z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP oraz Regu-
laminu postępowania mediacyjnego.

Postępowanie mediacyjne w Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP prowadzone jest co do zasady 
przez jednego mediatora, wybranego wspólnie przez strony. W przypadku, gdy postępowanie prowadzi 
więcej niż jeden mediator, mediatorzy mają równe prawa i obowiązki, działają wspólnie, współpracując 
ze sobą.

Stosownie do § 8 Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP stanowiącego Załącznik nr 1 do 
ww. Uchwały mediatorami Centrum są mediatorzy i mediatorzy certyfikowani.

Mediatorem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni 
z praw publicznych, wpisana na listę radców prawnych, która zaliczyła szkolenie z zakresu mediacji.

Mediatorem certyfikowanym może być mediator, który legitymuje się certyfikatem ukończenia co 
najmniej 40 godzin szkolenia z zakresu mediacji lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów 
podyplomowych z zakresu mediacji.

Zasady postępowania w sprawie wpisu na listy mediatorów i mediatorów certyfikowanych Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy KRRP oraz wymogi formalne wniosków o wpis na listę mediatorów albo 
mediatorów certyfikowanych zostały określone w § 9 w/w Statutu.

Radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zainteresowani wpisem na w/w listy 
mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej, jak i funkcjonowaniem Centrum powinni zwracać się w tych 
sprawach bezpośrednio do Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP.

Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP znaj-
dują się na stronie internetowej KRRP oraz na stronie internetowej OIRP w Krakowie w zakładce Akty 
Prawne – > Dla Radców.

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela 
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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E – protokół w sądach
Wśród ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego na szczególną uwagę – ze względu na 
swoje nowatorstwo i znaczenie praktyczne – zasługują przepisy wprowadzające do procedury cywilnej 
instytucję protokołu elektronicznego, tzw. e-protokół. Na mocy obowiązującej od 1.07.2010 r. ustawy 
z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2010 nr 108 poz. 
684), panująca od kilkudziesięciu lat zasada spisywania protokołu rozprawy ustąpiła miejsca utrwalaniu 
przebiegu posiedzenia jawnego przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz (znowelizowany 
art. 157 par. 1 kpc). Klasyczna postać protokołu zachowała się jedynie w przypadku tych sądów i spraw, 
w których nie zapewnione zostały jeszcze środki techniczne pozwalające na rejestrację obrazu i dźwięku 
(nowo wprowadzony art. 157§1 [1] kpc). Na potrzeby nowej formy protokołu sprecyzowano także jego 
ustawową treść oraz określono szczegółowe zasady i wymogi jego sporządzania, utrwalenia, udostęp-
niania i weryfikowania. Kwestie te zostały uregulowane w art. 158 i 160 par. 2 kpc, znowelizowanych 
wspomnianą wyżej ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 Nr 233 poz. 1381), 
jak również w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego (Dz.U. z 2011 Nr 175 poz. 1046).

Szczegółowe informacje na temat e-protokołu można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/e-protokol/

W dniu 26.04.2012 W Sądzie Okręgowym w Warszawie przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Praw-
nych wzięli udział w prezentacji nowego systemu rejestrowania przebiegu rozpraw, tzw. e-protokołu, 
organizowanej przez Ministra Sprawiedliwości dr Jarosława Gowina oraz Krajową Radę Radców Prawnych 
. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, w skład 
którego wchodzą osoby odpowiedzialne za wdrożenie wspomnianego rozwiązania w sądownictwie oraz 
praktycy, m.in. sędziowie, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w korzystaniu z nowego systemu 
rejestracji rozpraw w swojej codziennej pracy. System e-protokołu ma objąć w terminie do końca lipca 
2012 wszystkie sądy apelacyjne i okręgowe w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych. Istotnym 
szczegółem, który zmieni dotychczasowy przebieg rozpraw będzie obecność na sali rozpraw urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Przebieg rozprawy będzie można śledzić na bieżąco na ekranie monitora, 
na którym prezentowany będzie także aktualny czas nagrania. Dzięki temu pełnomocnicy i strony będą 
mogli odnotowywać czas kluczowych momentów rozprawy, co później pozwoli na sprawne dotarcie do 
jej istotnego fragmentu. Podczas zainscenizowanego posiedzenia, trwającego ok. 25 minut, przepro-
wadzono standardowe czynności wstępne (sprawdzenie obecności, przedstawienie stanowisk stron), 
wydano postanowienia dowodowe, przesłuchano świadka oraz strony. Rozprawa zakończyła się ogło-
szeniem wyroku i podaniem motywów rozstrzygnięcia. Zniknęło znane z dotychczasowej pracy sądów 
dyktowanie stanowisk, zeznań i oświadczeń do protokołu. Sędziowie, którzy mieli okazję sprawdzać 
w praktyce funkcjonowanie e-protokołu dzielili się swoimi pozytywnymi opiniami, pomimo nierzadko 
sceptycznego pierwotnie podejścia do wdrażanego rozwiązania. Pozwala ono bowiem nie tylko na realnie 
szybsze prowadzenie rozpraw, lecz także dyscyplinuje strony, zachowując jednak łatwość posługiwania 
się zarejestrowanym materiałem.
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Strony i pełnomocnicy będą mieli do niego dostęp za pośrednictwem sekretariatów sądów, które udo-
stępniać będą zarówno obraz jak i dźwięk z przebiegu rozprawy. Wydanie e-protokolu poza siedzibę sądu 
polegać będzie na udostępnieniu nagrania dźwięku (bez obrazu) na płycie CD. Zawierać ona będzie apli-
kację do odtwarzania dźwięku wraz z instrukcją obsługi. Wspomniana aplikacja posługuje się interfejsem 
ułatwiającym odnalezienie konkretnego fragmentu nagrania, m.in. prezentuje adnotacje protokolanta, 
nanoszone w czasie trwania rozprawy, ułatwiające poruszanie się po nagraniu (np. zeznaje świadek X). 
Niezależnie od tego umożliwiać ona będzie pracę nad nagraniem, m.in. dając możliwość sporządzania 
własnych notatek i przypisywania ich do konkretnej chwili nagrania.

Od początku 2013 roku dostęp do e-protokołu będzie możliwy także za pośrednictwem Internetu, po 
dokonaniu rejestracji i autoryzacji konta użytkownika, jednej dla wszystkich sądów apelacyjnych i okrę-
gowych. Wspomniana platforma internetowa ma także w perspektywie umożliwiać wgląd w orzeczenia, 
wydawane w toku postępowania, a w nieokreślonej czasowo perspektywie może się także stać miejscem 
wymiany pism procesowych. 

OIRP w Krakowie organizuje w dniu 30.06.2012 r. godz. 10.00 szkolenie z zakresu e-protokołu. 
Bliższe informacje zamieszczone zostały na stronie Okręgowej Rady Radców Prawnych w Krakowie: 
www.oirp.krakow.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe – Szkolenia Własne”.

Piotr Kozioł 
Członek Rady OIRP w Krakowie

Na marginesie obchodów Święta Prawników
Turniej szachowy prawników w Krakowie O puchar Dziekana OIRP w Krakowie

W dniu 19 maja 2012 r. odbył się V Turniej Szachowy o puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Krakowie.

W turnieju uczestniczyli przedstawiciele zawodów prawniczych oraz studenci prawa z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a miejscem gry była siedziba OIRP w Krakowie.

Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim z tempem 15 minut na partię na dystansie 7 rund. 
W rozgrywkach uczestniczyło 16 zawodników.

Zwycięzcą turnieju został Dariusz Fistek – (student UJ) który zdobył komplet 7 punktów, drugie miejsce 
zajął Jakub Wisła (student UJ), trzecie Krzysztof Jewulski (Radca Prawny OIRP Kraków) obaj po 5 pkt, 
a czwarte miejsce zajęła najlepsza kobieta Joanna Barczyk-Telejko (Adwokat ORA Kraków) 4,5 pkt.

Zwycięzca otrzymał ufundowany przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Mi-
chalinę Nowokuńską piękny i oryginalny puchar, a dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 
ufundowane przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., która od samego początku wspiera turnieje szachowe 
prawników i różne inne inicjatywy OIRP w Krakowie.

Impreza odbyła się w miłej atmosferze, łącząc nie tylko sportowy walor turnieju szachowego, ale również 
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okazję do spotkania przedstawicieli 
krakowskiego środowiska prawnicze-
go. Wielka w tym zasługa Pani Dzie-
kan Michaliny Nowokuńskiej, która 
od lat wspomaga szachowe spotka-
nia prawników oraz Radcy Prawnego 
Mariusza Stanaszka który sprawnie 
zorganizował i przeprowadził zawody.

Na pożegnanie uczestnicy podzię-
kowali organizatorom za inicjatywę 
oraz zapowiedzieli swój udział w na-
stępnym roku, bowiem niezależnie od 
swej siły gry i uzyskanych rezultatów 
miło spędzili sobotnie przedpołudnie 
i połączyli rywalizację na szachownicy 
z dobrym relaksem.

Mariusz Stanaszek 
Radca Prawny
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Doskonalenie zawodowe

Uczymy się
1. Komisja d/s doskonalenia zawodowego przypomina, iż zgodnie z Uchwałą KRRP z dnia 6 czerwca 2008r. 

Nr 30/B/VII/2008 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udzia-
łu w szkoleniach zawodowych, w dniu 31 grudnia 2011 r. zakończył się pierwszy cykl szkoleń zawodowych.

Na podstawie § 2 Uchwały Nr 74/VIII/2011 KRRP z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, 
radcy prawni, którzy w trakcie zakończonego Cyklu Szkoleń Zawodowych nie uzyskali wymaganej 
liczby 30 punktów szkoleniowych, obowiązani byli uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 
czerwca 2012 r.

W związku z tym prosimy radców prawnych, którzy posiadają zaświadczenia o odbytych szko-
leniach zawodowych organizowanych przez inne Izby, KRRP, a także przez pracodawców i inne 
instytucje szkoleniowe o niezwłoczne doręczenie ich do Biura Izby. Jednocześnie zwracamy uwagę, 
iż zaświadczenia te winny zawierać informacje dotyczące daty, miejsca szkolenia, tematu oraz wymiaru 
godzinowego (godziny zegarowe). Kserokopie zaświadczeń winny posiadać potwierdzenie zgodności 
z oryginałem.

2. W dniu 1 stycznia 2012 r. rozpoczął się kolejny, 3 letni cykl szkoleń zawodowych, w którym każdy radca 
prawny jest obowiązany uzyskać 40 punktów szkoleniowych.

Po uzyskaniu wymaganej ilości punktów szkoleniowych na podstawie przedkładanych w Biurze Izby 
zaświadczeń , nie jest koniecznym przedkładanie kolejnych zaświadczeń.

Stan „punktacji szkoleniowej” jest dostępny dla każdego radcy prawnego naszej Izby w Extranecie – 
zakładce zamieszczonej na stronie internetowej Izby.

3. W dniach od 15 do 17 czerwca 2012 r. w Ośrodku Geovita w Zakopanem odbyło się szkolenie wyjazdowe 
dla radców prawnych naszej Izby. W szkoleniu wzięło udział 185 radców prawnych.

4. W dniach od 21 do 23 września 2012 r. w ośrodku Geovita w Zakopanem Komisja d/s doskona-
lenia zawodowego organizuje kolejne szkolenie wyjazdowe dla radców prawnych naszej Izby.

Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału II Izby Cywilnej SN, 
Pan Henryk Pietrzkowski.

Tematyka szkolenia obejmie: skargę kasacyjną, najważniejsze zmiany w postępowaniu egzeku-
cyjnym oraz wybrane nowości z zakresu dyskrecjonalnej władzy sędziego.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz karty zgłoszenia są zamieszczone na stronie interne-
towej Izby: www.oirp.krakow.pl w zakładce – doskonalenie zawodowe-szkolenia własne.

Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które regularnie opłacają składki członkowskie i w chwili 
zgłoszenia nie zalegają w opłatach.
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Szkolenia

5. Od września br. w Krakowie, Tarnowie i Nowym 
Sączu zostaną zorganizowane kolejne, bezpłatne 
3 i 5 godzinne szkolenia.

Tematy i terminy wykładów szkoleniowych 
w Krakowie, a także tematy oraz terminy szkoleń 
w Tarnowie i Nowym Sączu będą podawane na 
stronie internetowej naszej Izby oraz w budyn-
kach sądów.

W bezpłatnych szkoleniach będą mogli brać 
udział radcy prawni, którzy nie zalegają w opła-
tach składek członkowskich.

6. Na stronie internetowej naszej Izby oraz na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych są zamieszczo-
ne informacje oraz karty zgłoszenia na szkolenia regionalne organizowane przez Centrum Szkolenia 
Ustawicznego KRRP dla radców prawnych naszej oraz rzeszowskiej Izby.

7. Punkty szkoleniowe można uzyskać także przez odbycie szkoleń internetowych organizowanych przez 
Krajową Izby Radców Prawnych.

„Akademia KIRP – szkolenia internetowe dla radców prawnych” jest zamieszczona na stronie inter-
netowej: www.kirp.pl

Magdalena Mac – Szponder 
Radca prawny 

Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie

Doskonalenie zawodowe

Z limeryków szkoleniowych

Pewien radca, dokształcania będąc fanem, 
rad zapoznać jest się z nowym prawnym stanem; 

jedno tylko ma życzenie: 
by móc w górach mieć szkolenie 

 – wszak najlepiej się przyswaja w Zakopanem.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny



17

Strona Aplikanta….

Po półrocznej przerwie….
….pora zaznaczyć istnienie aplikantów na łamach Biuletynu.

Zacznijmy od IV roku….
Aplikanci tego rocznika kończą swoje 3,5 letnie zmagania ze zdobywaniem uprawnień zawodowych. 
Są rocznikiem, o którym się mówi, że to dobry rok. Są pierwszym rocznikiem, który rozpoczął aplikację 
w styczniu. Przeszli przez trudny egzamin wstępny, na aplikację dostało się niewielu ponad setkę. Tylko 
jeden aplikant powtarzał rok, a i to nie z powodu niezaliczonego choćby jednego z kolokwiów, tylko 
z powodu nieodbytych praktyk i przekroczonej ilości dozwolonych godzin nieobecności. W dniach od 28 
do 31 sierpnia przyjdzie im skonfrontować swoją wiedzę zdobytą w trakcie trwania zajęć szkoleniowych 
z pytaniami i zadaniami na egzaminie radcowskim. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki!

Najliczniejszy III rok…
…także przygotowuje się do zakończenia aplikacji. Przed nimi jeszcze pół roku wytężonej pracy, pięć 
kolokwiów z szeroko rozumianego prawa administracyjnego, a egzamin radcowski pewnie w marcu 
następnego roku.

Półmetek osiągnął rok II…
…i na razie jest sennie i przedwakacyjnie. W większości jeszcze nie czują presji rozpoczynających się już 
we wrześniu kolokwiów, do końca aplikacji jeszcze szmat czasu…żyć nie umierać!

„Pierwszaki” już trochę okrzepły po inauguracji….
…i dzielnie, póki co z zapałem uczęszczają na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Mają pewnie większy stres 
niż aplikanci II roku, bo przed nimi – o zgrozo! – kolokwium z etyki po nowemu. Pytania na wszystkie 
kolokwia ustne w tym roku szkoleniowym układać bowiem będzie specjalnie do tego powołany zespół 
w KRRP. I o ile dotyczy to wszystkich roczników, aplikanci II i III roku ustny debiut mają już za sobą, to 
dla I roku jest to można rzec „pierwszyzna”, po zdawanych metodą testów, egzaminach na studiach.

Nie samymi zajęciami i pracą aplikant żyje…
…bo niektórzy znajdują czas i mają ochotę angażować się w różne inne, ciekawe przedsięwzięcia.

Nie sposób nie wspomnieć na tej stronie o odbywającym się w stolicy w dniach 30 – 31 maja Konkursie 
Arbitrażowym Lewiatan (KAL), zorganizowanym przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration 
Practitioners in Poland (YAPP). Był to konkurs skierowany do aplikantów adwokackich i radcowskich, 
oparty na symulacji postępowania arbitrażowego, prowadzonego na hipotetycznym stanie faktycznym, 
dotyczącym sporu związanego z realizacją inwestycji budowlanej. Udział w konkursie wzięło ok. 130 
drużyn z całej Polski. OIRP w Krakowie reprezentowało aż 7 drużyn, w sumie 17 aplikantów. Do półfinału 
zakwalifikowała się drużyna w składzie: Tomasz Wiese, Mateusz Staszek, Marcin Mazgaj (wszyscy z III 
roku) oraz Mateusz Całusiński z I roku aplikacji. Z tej drużyny Tomasz Wiese ostatecznie zajął III miejsce 
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w całym konkursie, a do ścisłego finału zakwalifikował się także Tomasz Kopeć z innej drużyny. Obu 
Panom gratulujemy!!!

Wszyscy nasi reprezentanci zgodnie wyrażają duże zadowolenie z udziału w powyższym przedsięwzięciu. 
Uważają, iż sam pomysł zorganizowania tego typu współzawodnictwa pomiędzy młodymi prawnikami 
jest znakomity, dający duże doświadczenie i możliwość zdobycia wiedzy w zakresie prowadzenia rozpraw 
arbitrażowych. Dodatkowym atutem było to, iż rozprawy konkursowe odbywały się w renomowanych 
kancelariach warszawskich, w których nasi aplikanci byli podejmowani wyjątkowo przyjaźnie i serdecznie.

Aplikanci – uczestnicy konkursu ciepło wypowiadają się także na temat naszej Izby, która refundowała 
im przejazdy do Warszawy i z powrotem, a także opłaciła noclegi w hotelu.

I jeszcze jedna, naukowa impreza – warsztaty pt. „Prawnik przyszłości”, zorganizowane przez Krajową 
Radę Radców Prawnych. Warsztaty te prowadziła dr Julie Macfaralne, profesor University of Windsor 
w Ontario. Wzięły w nich udział trzy aplikantki z naszej izby – Agnieszka Siwiec – IV rok, Ewa Zachara – II 
rok i Monika Budziak z III roku.

Agnieszka Siwiec wygrała nagrodę na warsztatach w konkursie negocjacyjnym – była to piłka ufundowana 
przez Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza.

Aplikantki były bardzo zadowolone z warsztatów, na których zdobyły trochę wiedzy o prawnikach ame-
rykańskich, a także z zakresu negocjacji i wyzwań dla prawników zderzających się z nowymi warunkami 
rynku i oczekiwaniami klientów. Podkreślały też, iż warsztaty były świetną okazją do wymiany doświad-
czeń i poglądów na temat aplikacji, rynku pracy z aplikantami innych Izb oraz spotkań towarzyskich.

Autorka Strony Aplikanta informuję, iż rezygnuje ze stałego punktu strony „Chwila na uśmiech” gdyż 
straciła – ma nadzieję, że przejściowo – poczucie humoru.

opracowała: mgr Edyta Klek 
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów I i II roku w OIRP w Krakowie

Strona Aplikanta….
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Różne

Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r.

Na dzień 31 maja 2012 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 
wpisanych było 2169 radców prawnych, w tym 1544 wykonujących zawód radcy prawnego, 625 osób 
nie wykonujących zawodu, a w tym 165 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu 
radcy prawnego.

Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 2 prawników.
W okresie od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r.:

Na listę radców prawnych wpisano 5 osób w tym:
•	 3 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
•	 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust.1.

Skreślono ośmiu radców prawnych, w tym:
•	  trzech zmarłych radców prawnych:Michał Du Vall, Zbigniew Rogowski, Mieczysław Woźniak
•	  pięciu radców prawnych na Ich wnioski.

Zawieszono prawo do wykonywania zawodu sześciu radcom prawnym w tym:
•	 5 radcom na Ich wnioski
•	 1 radcy orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela 
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Książka Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat póź-

niej, to seria rozmów z prof. Ewą Łętowską 

będącą inicjatorem i uczestnikiem dyskusji nad 

prawem i praworządnością w Polsce, prowa-

dzonych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. 

To także próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

burzliwe spory toczące się od ponad dwudzie-

stu lat są wciąż tak żywe, a prawnikom i poli-

tykom nadal nie udaje się znaleźć rozwiązania 

tych problemów.

Książka dostępna  
w księgarni internetowej  

Rzeźbienie 
państwa prawa 
20 lat później

Ewa Łętowska  
w rozmowie  
z Krzysztofem Sobczakiem


