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Od Dziekana
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Jak zapewne Państwu wiadomo, w dniu 18 czerwca 2013 r. Zgromadzenie Delegatów OIRP w Krakowie
wybrało mnie na Dziekana na kadencję 2013-2016.
Początki zawsze bywają trudne, tak jest również z wyborem mnie na tę zaszczytną, ale i odpowiedzialną
funkcję. Nie pomagają też zarówno wyzwania, jakie stoją przed samorządem radcowskim, jak i konieczność wywiązania się z celów, jakie sobie postawiłam w deklaracji wyborczej. Skoro jednak nasz samorząd
od ponad trzydziestu lat doskonale daje sobie radę z wszystkimi problemami, cały czas rozwijając się
i uzyskując kolejne kompetencje dla radców prawnych ufam, że z pomocą członków naszej Rady, wszystkich życzliwych Koleżanek i Kolegów Radców, jak również pracowników Biura, uda się postawione cele
zrealizować, i bezpiecznie poprowadzić Krakowską Izbę Radców Prawnych przez tą kadencję.
Podstawowym celem jest polepszenie warunków lokalowych naszej Izby w sposób umożliwiający nie
tylko codzienne wykonywanie obowiązków, jakie spoczywają na samorządzie, ale przede wszystkim
z myślą o zapewnieniu optymalnego przygotowania naszej Izby do realizacji nowego modelu szkolenia
aplikantów, który obowiązuje już od 2013 r. Zmiana modelu aplikacji, której podstawowym celem była
standaryzacja zakresu i sposobu prowadzenia zajęć w całym kraju przy zachowaniu odrębności wszystkich
okręgowych rad, była konieczna z uwagi na wprowadzenie od 2009 r. jednolitego i jednakowego egzaminu zawodowego. Nie sposób też pominąć obowiązków samorządu wobec potrzeb coraz liczniejszej
grupy radców prawnych zrzeszonych w naszej Izbie, zarówno pod kątem podnoszenia kwalifikacji jak
i ustawicznego szkolenia zawodowego, nie zapominając także o zwykłych potrzebach życiowych naszych
Koleżanek i Kolegów. Te potrzeby determinują konieczność posiadania własnej większej siedziby Izby,
gdyż rozdzielenie siedziby nie sprzyja ani nie umożliwia osiągnięcia optymalnego rezultatu, nie sprzyja też
integracji, i jest przedmiotem troski i działań Rady pod moim kierownictwem od dnia wyboru. Problem
stanowi znalezienie takiego rozwiązania, aby zadowolić większość Radców naszej Izby i poprawić warunki
pracy naszej Izby. Samorząd radców prawnych od początku jego istnienia tworzył więzi prawne pomiędzy
radcami, budował tradycję i pozycję społeczną swoją i swoich członków. Dziś z dumą należy stwierdzić, że
pozycja ta jest niezwykle silna. Dlatego chciałabym pozycję naszej Izby umacniać we współpracy z innymi
przedstawicielami zawodów prawniczych, z wymiarem sprawiedliwości, z uczelniami wyższymi, a także
z administracją państwową czy samorządową, jak też pogłębić więzi pomiędzy samymi radcami. Temu ma
właśnie służyć zmieniona struktura organizacyjna Rady obecnej kadencji. Nasi radcowie pracują zarówno
na etatach, jak i w kancelariach, i dlatego powinniśmy stworzyć w naszej siedzibie możliwość spotkania się
zrzeszonych w izbie radców celem wymiany informacji, przedyskutowania problemu prawnego. To pozwoli
nam na bezpieczne reagowanie na nowe wyzwania i wymagania, jakie stoją przed nami w przyszłości.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy ufam, że w interesie nas wszystkich dołożymy starań, aby Krakowska Izba ciągle utrzymywała wysoki poziom we wszystkich podejmowanych działaniach, a służyć temu
będzie „utrzymanie pionu” przeze mnie jako Dziekana tej Izby, a o każdym niebezpiecznym „przechyle”
życzliwie mnie poinformujecie, ponieważ swoją funkcję traktuję jako służebną wobec nas wszystkich.
Danuta Koszyk – Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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IX Kadencja organów OIRP w Krakowie rozpoczęta.
I. W dniu 18 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych dokonało wyboru
organów samorządu na kolejną już IX Kadencję obejmującą okres od czerwca 2013 do czerwca 2016 roku.
Gośćmi Zgromadzenia byli: Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Paweł Gieras
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Aleksander Gut Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Obrady otworzyła ustępująca z funkcji Dziekana Michalina Nowokuńska, która przywitała delegatów
i życzyła im trafnych wyborów, a nowym władzom sukcesów w realizacji wszystkich zamierzeń.
Obradami kierowało Prezydium w składzie: Wiesława Hudyma, Elżbieta Reichert – Kądziołka, Małgorzata
Wyszogrodzka i Piotr Kozioł.
Kandydaci na dziekana OIRP w Krakowie Bogusław Adamczyk oraz Danuta Koszyk - Ciałowicz przedstawili
swoje programy wyborcze.
W tajnym głosowaniu Delegaci dokonali następujących wyborów:
• Danuty Koszyk - Ciałowicz na Dziekana OIRP w Krakowie;
• 20 członków Rady OIRP w składzie: Agata Adamczyk, Maciej Bałaziński, Grażyna Bińko, Barbara
Gawrońska, Alicja Juszczyk, Andrzej Kadzik, Anna Karaś, Piotr Kozioł, Magdalena Mac-Szponder, Barbara Matuszewska, Andrzej Mikulski, Michalina Nowokuńska, Karolina Radosz, Danuta Rebeta, Marcin
Sala-Szczypiński, Zbigniew Sięka, Monika Skowrońska, Anna Sobczak, Małgorzata Wyszogrodzka,
Joanna Żurek-Krupka
• Okręgowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof Buczek, Robert Jedynak, Urszula Kućmierczyk,
Piotr Lato, Marta Rogóż
• Rzecznika Dyscypilnarnego - Zofii Krok
• Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego w składzie: Zofia Banach, Katarzyna Bąbaś, Anna Idzikowska,
Katarzyna Karaś-Batko, Rafał Kopeć, Joanna Krukowska-Korombel, Przemysław Pietrzyk, Agata Pinkas,
Andrzej Stępniewski.
• 18 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w składzie: Ryszard Brzostowski, Joanna CisakKochaniewicz, Wiesław Chwała, Renata Ciołkowska-Stec, Bogdan Cymbor, Elżbieta Czarnecka, Anna
Gut, Agnieszka Kiebała, Monika Konior – Czarnota, Elżbieta Kordylewska, Małgorzata Kurleto, Urszula
Layer, Ewa Pasińska, Aleksandra Pietrzak, Andrzej Rysiak, Justyna Smółka, Magdalena Szepczyńska,
Elżbieta Wożniak.
• 16 - tu Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w składzie: Bogusław Adamczyk, Waldemar
Bieracki, Krzysztof Dybel, Maciej Gawroński, Barbara Genewska, Alicja Juszczyk, Anna Karaś, Danuta
Koszyk-Ciałowicz, Zofia Krok, Grzegorz Kuczek, Michalina Nowokuńska, Danuta Rebeta, Elżbieta
Reichert-Kądziołka, Zbigniew Sięka, Anna Sobczak, Wacław Szczepanik.
Ponadto wybrano:
- Wiesława Hudymę na członka Krajowej Rady Radców Prawnych;
- Laurę Waloszczyk na przedstawiciela aplikantów na X Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

3

Ważne w OIRP
Dziekan Danuta Koszyk Ciałowicz podziękowała za wybór i powierzenie jej tak znaczącej i odpowiedzialnej funkcji.
Goście Maciej Bobrowicz, Paweł Gieras i Aleksander Gut oraz ustępująca Dziekan Michalina Nowokuńska, której - za kierowanie OIRP przez okres dwóch kadencji delegaci podziękowali oklaskami - złożyli
nowo wybranej Dziekan i wszystkim wybranym gratulacje oraz życzyli wytrwałości i sukcesów w pracy
na rzecz samorządu radcowskiego.
II. Na pierwszym posiedzeniu Rady OIRP w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonano wyboru składu Prezydium
OIRP w Krakowie oraz Stałych Komisji, Zespołów oraz ich Przewodniczących.
W składu Prezydium Rady OIRP w Krakowie weszli:
1. Danuta Koszyk – Ciałowicz – Dziekan Rady;
2. Alicja Juszczyk – Wicedziekan ds. ekonomicznych i organizacyjnych;
3. Marcin Sala – Szczypiński - Wicedziekan ds. wykonywania zawodu. Dodatkowo powierzona mu
została funkcja Rzecznika Prasowego OIRP w Krakowie;
4. Anna Sobczak - Wicedziekan ds. Aplikacji;
5. Danuta Rebeta – Sekretarz;
6. Joanna Żurek – Krupka - Skarbnik;
7. Michalina Nowokuńska – Członek Prezydium.
Dla potwierdzenia trafności naszych czerwcowych wyborów zapoznajmy się z sylwetkami tych najważniejszych – członków Prezydium Rady OIRP w Krakowie.

Członkowie Prezydium Rady OIRP w Krakowie IX kadencji (od lewej: Michalina Nowokuńska, Danuta Rebeta, Danuta Koszyk-Ciałowicz,
Marcin Sala-Szczypiński, Anna Sobczak, Joanna Żurek-Krupka);
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Członkowie Prezydium Rady OIRP w Krakowie IX kadencji (od lewej: Michalina Nowokuńska, Alicja Juszczyk, Danuta Koszyk-Ciałowicz,
Marcin Sala-Szczypiński, Anna Sobczak, Joanna Żurek-Krupka);

Danuta Koszyk – Ciałowicz:
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Podyplomowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego (specjalizacja – prawo pracy), od 1987r., po odbyciu aplikacji, nieprzerwanie radca prawny
zajmujący się głównie obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych oraz zmianami w regulacji podstaw
prawnych funkcjonowania i podziału spółdzielni, przez wiele lat związana także z obsługą prawną Regionalnej Telewizji Kablowej „Autocom” sp. z o.o. w Krakowie przekształconej następnie w Telewizję Kablowa
Aster sp. z o.o. w Krakowie i Telewizji Kablowej Aster sp. z o.o. w Warszawie w ramach zatrudnienia, a od
2005r. w formie indywidualnej kancelarii prawnej.
W samorządzie od 1995 r. Najpierw jako członek Komisji Socjalno-Bytowej OIRP w Krakowie. Od 10
lat w organach samorządu krajowego; w latach 2003-2007 członek Krajowej Rady Radców Prawnych,
w latach 2007-2010 członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Przewodnicząca Komisji ds.
Etyki i Wykonywania Zawodu. Od 2010r. do nadal członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
Odznaczona srebrną i złotą odznaką – zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych, honorową odznaką za
zasługi dla budownictwa oraz medalami z okazji XX-lecia za zasługi dla samorządu i twórczą współpracę
i XXX-lecia za zasługi dla rozwoju samorządu i wzmocnienia jego wizerunku.
Prywatnie za osobisty sukces uważa wychowanie następcy w zawodzie radcy prawnego.

5

Ważne w OIRP
Alicja Juszczyk:
Radca prawny od 1989 roku, wykonujący zawód w urzędach i jednostkach administracji publicznej,
zainteresowania zawodowe finanse publiczne, zamówienia publiczne, prawo podatkowe, samorząd terytorialny, w latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO, obecnie jest członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W samorządzie radców prawnych działalność rozpoczęła od orzekania w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym – OIRP w Krakowie w latach 1995-2003; później była członkiem Rady OIRP w Krakowie i przewodniczącym Komisji skarg i wniosków w latach 2003-2007; członkiem Rady OIRP w Krakowie i pełniącym
funkcję Skarbnika Rady w latach 2007-2013, w bieżącej kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych jest
członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Prywatnie nie ma psa, a koty tylko obce przychodzące do pełnej michy. Zbieracz torebek damskich,
książek i żółwi (w dowolnej kolejności), zdiagnozowany pracoholik.
Marcin Sala – Szczypiński:
Od 2008 r. po odbyciu aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i zdaniu
egzaminu radcowskiego uzyskał wpis na listę radców prawnych. Zainteresowania zawodowe obejmują
szeroko rozumiane prawo medyczne i ochrony zdrowia, z czym łączy się także przebieg dotychczasowego
zatrudnienia (w Departamencie Prawnym Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, następnie Małopolskim
Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a obecnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Krakowie). Równolegle do działalności zawodowej prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2003 roku na podstawie rozprawy „Klauzula generalna
zasad współżycia społecznego a prawotwórcza rola sądów”. Obecnie badania naukowe koncentruje na
problematyce ochrony dóbr osobistych.
W latach 2006-2013 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii
im. A. Frycza Modrzewskiego.
Anna Sobczak:
Radca prawny od 1997 r. i od tego czasu wspólnik Kancelarii Prawnej Anna Sobczak i Krzysztof Gajda
radcowie prawni s.c. (podobno pasjonat pracy, aczkolwiek co najmniej raz na pół roku podejmująca
„prawie ostateczną” decyzję o zmianie zawodu).
W samorządzie radcowskim od 2004 roku członek Rady OIRP w Krakowie, świadek głębokich zmian, jakie
w tym okresie zaszły w naszej korporacji zawodowej, od trzech lat w Krajowej Radzie Radców Prawnych.
Prywatnie coraz bardziej pozbawiona wolnego czasu szczęśliwa żona adwokata- zakopiańczyka (gdyż
ukochany Tata marzył o zięciu góralu), posiadaczka: suki nowofundlandki, upiornej kotki, zaniedbanego
(z braku czasu - jak wspomniano) ogrodu i tysiąca pomysłów na pisanie książek i zbawianie świata.
Danuta Rebeta:
Absolwentka wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1988 r. radca prawny, zajmujący się
głównie prawem gospodarczym związana na przestrzeni lat z obsługą prawną Centrali Produktów Naftowych „CPN” Oddział w Krakowie, następnie przekształconej w Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Telekomunikacji Polskiej SA Oddział w Krakowie, Deutsche Banku PBC SA, Destylarni Polmos w Krakowie SA,
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MPL Services Sp. z o.o., Orlen Oil Sp. z o.o. - w ramach zatrudnienia, następnie od 2004 r. jako wspólnik
kancelarii prawnej Rebeta, Malaga, Musialik sc, a od 2008 r. w formie indywidualnej kancelarii prawnej.
W samorządzie radcowskim sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Krakowie w VII i VIII
kadencji .
Joanna Żurek – Krupka:
Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie w 1995 roku. Radca prawny koordynator zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Dębicy i w Urzędzie Miejskim w Dębicy.
Od 2000 roku prowadzi także indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego.
W samorządzie radcowskim w latach 2007-2010 pełniła funkcję Z-cy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, a w latach 2010-2013 była członkiem Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
Michalina Nowokuńska:
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła aplikację radcowską
zakończoną egzaminem radcowskim. Od jesieni 1976 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Początkowo
w przedsiębiorstwach państwowych, zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe. W 1990 roku
włączyła się w prace związane z tworzeniem, a następnie funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.
Od 1998 roku uczestniczyła w pracach związanych z przeprowadzaniem reform ustrojowych i prawnych
państwa, w tym z wprowadzaniem II etapu reformy samorządu terytorialnego oraz reformy finansów
publicznych. Od 15 października 1990 roku do 30 czerwca 1993 roku pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa, początkowo w Wydziale Prawnym na stanowisku radcy prawnego obsługującego Zarząd Miasta,
a następnie na stanowisku dyrektora Wydziału Prawnego.
W połowie 1993 roku została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Zastępcy Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, które piastowała prawie 14 lat. Od jesieni 1993 roku do
lipca 2009 roku pełniła funkcję przewodniczącej Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Od 1995 roku do połowy 2004 roku była aktywnym arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat była konsultantem społecznym środowiska radcowskiego, autorem licznych publikacji - w szczególności z zakresu zamówień publicznych, prawa samorządowego i finansowego.
Zawód radcy prawnego od połowy 1993 roku wykonuje na podstawie umów cywilno – prawnych. Od
września 2012 roku pełni funkcję Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Prawnych.
Z samorządem radców prawnych związana od samego jego początku. W latach 2007 – 2013 pełniła
funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VII i VIII kadencji. Obecnie, w IX
kadencji, jest członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Odznaczona dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Powołano następujące Stałe Komisje i Zespoły oraz dokonano wyboru ich Przewodniczących:
•
•
•
•

Komisja ds. aplikantów - Przewodnicząca Grażyna Bińko;
Komisja ds. wykonywania zawodu i wizerunku radcy prawnego – Przewodnicząca Anna Karaś;
Komisja ds. doskonalenia zawodowego - Przewodnicząca Magdalena Mac-Szponder;
Komisja ds. socjalno-bytowych - Przewodnicząca Barbara Matuszewska;
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•
•
•
•

Komisja ds organizacyjno-regulaminowych i legislacyjnych - Przewodniczący Piotr Kozioł;
Komisja ds. sportu i rekreacji - Przewodniczący Maciej Bałaziński;
Komisja ds. współpracy z zagranicą - Przewodnicząca Agata Adamczyk.
Rzecznikiem Funduszu Seniora - został wybrany Zbigniewa Sięka.

III. Ponadto;
1. Wybrano:
• Okręgowy Zespołów Wizytatorów w składzie:
Przewodnicząca: Monika Skowrońska
Z-ca Przewodniczącego: Monika Rusek – Bal
Członkowie - Krzysztof Bednarski, Maria Cichoń-Szepczyńska, Stanisława Dziadoszczyk, Krzysztof
Gajda, Lucyna Gąsiorowska, Barbara Genewska, Maciej Hulist, Halszka Kurleto, Justyna Lokajewska,
Monika Machlowska, Renata Maciuszek, Urszula Pociecha, Alicja Rosiek, Joannę Szanser-Smagacz,
Małgorzata Szczepara, Alina Waszęda, Bożena Wyszyńska
• Przedstawicieli Samorządu powołanych do uczestniczenia przy przeszukaniu w lokalu radcy
prawnego w osobach: Krzysztof Gajda, Wiesław Hudyma, Ryszard Korski, Halszka Kurleto, Renata
Maciuszek, Monika Machlowska, Urszula Pociecha, Wiesław Serafin, Monika Skowrońska, Joanna
Szanser-Smagacz, Alina Waszęda, Joanna Żurek-Krupka
2. Ukonstytuowały się następująco:
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji: Piotr Lato
Zastępca Przewodniczącego:
Maria Rogóż
Sekretarz: Urszula Kućmierczyk
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP:
Przewodnicząca
– Joanna Cisak-Kochaniewicz
Zastępca Przewodniczącej
– Anna Gut
Zastępca Przewodniczącej
– Małgorzata Kurleto.
Danuta Rebeta
Radca prawny
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
Członkowie Prezydium Rady OIRP w Krakowie
IX kadencji (od lewej: Danuta Koszyk-Ciałowicz,
Marcin Sala-Szczypiński, Anna Sobczak)
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Świętujemy !!!
Trzeba przyznać, że umiemy świętować. Świętujemy godnie, a jednocześnie radośnie, z entuzjazmem
i tanecznie.
W tym roku Dzień Radcy Prawnego obchodziliśmy już 5 lipca, w piątek.
Miejsce sprawdzone – Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach. Wszystko dopięte na przysłowiowy „ostatni
guzik” (prof. Bralczyk tylko na temat tego przysłowia miałby dużo do powiedzenia).
Organizatorzy – ustępująca pani Dziekan Michalina Nowokuńska, panie z biura Rady i pani Barbara Seroczyńska z Agencji koncertowej Artpol – pomyśleli jak zadowolić młodych i troszkę starszych, bo tym
razem na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy radcowie prawni. Zarówno Ci, którzy wykonują zawód,
jak i Ci, którzy już „swoje odpracowali”, ale nadal są pełni energii i siły, a Rada zawsze o nich pamięta.
Byli też aplikanci.
Spotkanie otworzyła Pani Dziekan Danuta Koszyk – Ciałowicz. Zaprezentowała, nie tak dawno wybranych, członków organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie IX kadencji. Skierowała też wiele
ciepłych słów do wszystkich zaproszonych gości i zachęciła skutecznie do dobrej zabawy.
Niezwykle interesującym punktem spotkania był wykład prof. Jerzego Bralczyka – znanego językoznawcy
– na temat „Sztuka komunikowania się”. To wspaniały wykładowca. Nieustająco, w ciągu całego wykładu,
zaciekawienie budziły zarówno treści przekazywane przez pana profesora jak i forma w jakiej to czynił.
Okazuje się, że można na tematy ważne mówić zajmująco, dowcipnie, ironicznie. Pan profesor do perfek-
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cji opanował, o czym sam mówił, czyli jak nawiązać kontakt i podtrzymać
uwagę, jak się wypowiadać, aby być
wiarygodnym i sugestywnym. Z przyjemnością słuchaliśmy pana profesora,
a pożegnali oklaskami na stojąco.
A potem była biesiada, a w jej trakcie
„małe co nieco”, rozmowy, rozmowy,
taniec i dużo radości. Nastrój do zabawy stworzył zespół muzyczny Pawła
Bączkowskiego grający wszelkie gatunki muzyki rozrywkowej, trafiając
w gusta każdego.
Dobrego klimatu spotkania nie zepsuły nawet strumienie deszczu, błyskawice i grzmoty, które rozlegały się od
czasu do czasu .
Małgorzata Wyszogrodzka
Radca prawny
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Ślubowanie radców prawnych - 18 lipca 2013 r.*
W czwartek, 18 lipca 2013 roku w Hotelu Best Western Premium w Krakowie odbyło się w dwóch turach
o godz. 10.00 oraz 14.00 uroczyste ślubowanie nowych radców prawnych, wpisanych na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie. Spośród najliczniejszego rocznika aplikantów w historii krakowskiego
samorządu radcowskiego w dniu uroczystości ślubowanie złożyła rekordowo duża grupa - 342 nowych
radców prawnych.
Na ślubowaniu byli obecni przedstawiciele władz OIRP w Krakowie w składzie: Dziekan Rady radca
prawny Danuta Koszyk-Ciałowicz, Wicedziekan ds. Aplikacji radca prawny Anna Sobczak, Wicedziekan ds.
Ekonomicznych i Organizacyjnych radca prawny Alicja Juszczyk, Wicedziekan ds. Wykonywania Zawodu
radca prawny Marcin Sala – Szczypiński, Sekretarz Rady radca prawny Danuta Rebeta oraz Skarbnik Rady
radca prawny Joanna Żurek- Krupka, oraz przedstawiciele władz OIRP w Krakowie poprzedniej kadencji
w następującym składzie: Dziekan Rady radca prawny Michalina Nowokuńska, Wicedziekan Rady ds.
Aplikacji radca prawny Bogusław Adamczyk, Sekretarz Rady radca prawny Małgorzata Wyszogrodzka.
Uroczystość ślubowania uświetnili także zaproszeni goście: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie
sędzia Andrzej Solarz oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adwokat Marek Stoczewski, opiekunowie grup aplikanckich – radca prawny Barbara Matuszewska, radca prawny Grażyna
Bińko i mgr Joanna Podgórska, jak również rodziny i bliscy radców prawnych składających ślubowanie.
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W wystąpieniu poprzedzającym złożenie ślubowania przez nowych radców prawnych Dziekan Rady OIRP
w Krakowie Pani Danuta Koszyk - Ciałowicz pogratulowała im ukończenia jednej z najtrudniejszych aplikacji prawniczych oraz zdania egzaminu radcowskiego, stwierdzając jednocześnie, że radcowie prawni
stanowią grupę zawodową znakomicie przygotowaną do świadczenia pomocy prawnej i że tak są również
postrzegani w odbiorze społecznym. Podkreśliła, że w obecnej sytuacji na rynku usług prawnych doskonała
znajomość prawa musi być poparta zdolnością do elastycznej, a zarazem rozważnej reakcji na nowe wyzwania, wynikające ze złożonych relacji biznesowych i społecznych. Pani Dziekan wskazała także na służebną
rolę zawodu radcy prawnego w poszanowaniu prawa i utrwalaniu sprawiedliwości oraz na konieczność
przestrzegania standardów etycznych, w tym godnego, uczciwego i profesjonalnego wykonywania zawodu.
Głos zabrała także Dziekan Rady poprzedniej kadencji Pani Michalina Nowokuńska. Składając serdeczne
gratulacje młodym radcom prawnym, nawiązała do pierwszego spotkania z ówczesnymi aplikantami,
od których odbierała ślubowanie aplikanckie, w czasie którego zachęcała młodych prawników do efektywnego korzystania z wiedzy i doświadczeń zawodowych wysoko wykwalifikowanych: sędziów, radców
prawnych, pracowników naukowych, dyrektorów i pracowników urzędów, bowiem okres aplikacji to
krótki czas, przeznaczony na zdobycie ogromnej wiedzy prawniczej i praktyki. Pani Dziekan zaznaczyła,
że obecnie otwiera się przed nowymi radcami prawnymi nowy etap samodzielnego życia zawodowego,
w którym wykonując zawód radcy prawnego będą zdawać egzamin z tego, czego faktycznie nauczyli się
podczas aplikacji radcowskiej, weryfikując zdobytą wiedzę w praktycznym wykonywaniu zawodu. Pani
Dziekan życzyła radcom prawnym, aby sprostali coraz trudniejszemu zadaniu znalezienia swojego miejsca
na rynku usług prawnych i odnosili liczne sukcesy zawodowe.

12

Ważne w OIRP
Natomiast Wicedziekan Rady ds. aplikacji poprzedniej kadencji Pan Bogusław Adamczyk podkreślił
w swoim wystąpieniu, że ten rocznik ze względu na swoją liczebność był otoczony szczególną troską
samorządu, a pod koniec szkolenia i w okresie egzaminu radcowskiego władze samorządowe udzielały
wszelkiego dopuszczalnego wsparcia, aby jak najliczniejszą grupę aplikantów przeprowadzić przez „Morze
Czerwone” do wymarzonego sukcesu. Składając gratulacje wspomniał swojego mentora św. pamięci
sędziego Zygmunta Bidzińskiego, który przed laty przy takiej okazji uświadamiał młodym radcom prawnym, że zdobyli ważny szczyt w swoim życiu. Sędzia od razu jednak zaznaczał, że to nie koniec trudu
i takich szczytów w życiu prywatnym i zawodowym będą musieli zdobywać jeszcze wiele. Wicedziekan
życzył sukcesów i satysfakcji w tej wspinaczce życiowej, a szczególnie w wykonywaniu fascynującego
zawodu radcy prawnego. Prosił również, aby nowi radcowie prawni nie zapominali o tych koleżankach
i kolegach, którym nie udało się zdać egzaminu i udzielali im wsparcia w dążeniu do pozytywnego zakończenia aplikacji radcowskiej.
Następnie, działając na podstawie art. 27 ustawy o radcach prawnych, Dziekan Rady Pani Danuta Koszyk – Ciałowicz odebrała ślubowanie. Nowi radcowie prawni zobowiązali się przyczyniać do ochrony
i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie
i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując
się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości. Po odebraniu ślubowania, Pani Dziekan gratulując,
wręczyła każdemu radcy prawnemu zaświadczenie potwierdzające wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Podczas uroczystości Pani Dziekan wyróżniła 11 osób, które uzyskały najwyższą ocenę z egzaminu radcowskiego. Najlepszym zostały wręczone cenne nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa:
Wolters Kluwer, C.H. Beck oraz Lexis Nexis. Ponadto wszystkim radcom prawnym zostały wręczone
przez przedstawicieli ww. wydawnictw upominki w postaci czasowego dostępu on – line do systemów
prawniczych tworzonych przez te firmy.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele ślubujących radców prawnych w ciepłych słowach podziękowali władzom OIRP w Krakowie VIII kadencji oraz opiekunom szkolenia aplikantów za zaangażowanie,
pomoc i opiekę otrzymaną w czasie aplikacji.
Nowym radcom prawnym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych
i powodzenia w życiu osobistym.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

*Z uwagi na interesujący i ważny temat zawarty w niniejszym artykule, jego tekst wraz z fotoreportażem
jest zamieszczony również na stronie internetowej Izby w zakładce aktualności.
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O czym mówią w kuluarach (ale boją się napisać)
W chwili ukazania się tego tekstu, wakacyjne rozleniwienie pozostanie już tylko miłym wspomnieniem,
natomiast codzienność zacznie nas z lekka przytłaczać. W takich momentach, poza jakąś postacią irytacji
(lekka, średnia, ciężka), powracają ze szczególną siłą problemy związane z wykonywaniem naszego zawodu,
od których odzwyczailiśmy się w okresie urlopowym i oczekujemy ich jak najszybszego rozwiązania, przy
czym w pierwszym rzędzie, wiedząc, że nie przebijemy głową muru, szukamy winnego takiego stanu rzeczy
(jakie to ludzkie!) i z reguły go znajdujemy: to poborca naszych składek- samorząd radcowski, czyli ONI. Bo
mamy problemy ze swoim pracodawcą, bo sądy nie szanują naszego czasu i każą nam warować godzinami
przed salami rozpraw, bo akta w czytelniach nie są dostępne w okresie przeznaczonym na sporządzenie
środka odwoławczego, a fotografowanie ich napotyka na trudności, bo koszty zastępstwa procesowego
zasądzane są według stawek minimalnych, a w ogóle stawki minimalne są żenująco niskie, kolega po fachu
nie zachował się odpowiednio itd., itp., itd….
Tylko że w tym wszystkim nie chodzi o wielki lament i szukanie winnych. Samorząd tworzymy MY, a zatem
postarajmy się o tym pamiętać i z tego korzystać nie tylko przy okazji realizacji swoich obowiązków wyborczych. O szeregu problemach w wykonywaniu zawodu ONI wiedzą i starają się je w miarę możliwości
rozwiązywać, jednak wiele z nich pozostaje poza ICH świadomością bynajmniej nie dlatego, że „odkleili
się od rzeczywistości” i zajęci pełnieniem swoich funkcji nie mają czasu na łaskawe pochylenie się nad
uciążliwościami pracy „szarego radcy prawnego”, ale z uwagi na to, że w swojej pracy zawodowej po prostu
się z nimi nie zetknęli. Piszę o tym nie bez przyczyny. Wielokrotnie spotykam się ze swoimi koleżankami
i kolegami radcami prawnymi (najczęściej w sądzie), którzy żalą się na swój los, czy też mają mi do przekazania coś interesującego, czy też kontrowersyjnego, czym chcieliby ,mnie zainteresować, wiedząc o mojej
samorządowej aktywności. Często w takich przypadkach proszę o maila, czy też telefon, sugeruję wystąpienie do odpowiedniej komisji działającej w ramach Rady, czy też zachęcam do opisania interesującego
kazusu w naszej radcowskiej prasie lub na forum naszej Izby. Niestety. O ile opowiadanie znajomej osobie
nie nastręcza żadnych problemów, o tyle skreślenie kilku słów napotyka na nie dające się przezwyciężyć
przeszkody. Jak widać, nie mamy kłopotów z formułowaniem pism procesowych, czy też umów, jednak
nie starcza nam wytrwałości (bądź czasu), żeby napisać o rzeczach, które bolą lub zawadzają nam, nie zaś
naszym klientom. A może boimy się pisać, żeby nie narazić się na śmieszność? A może wydaje nam się, że
jednak problem nie jest tak istotny, czy też ciekawy, żeby się nim podzielić? A może po prostu we własnych
sprawach zachowujemy się czasami tak samo jak niektórzy z naszych klientów, którzy po pomoc zwracają
się wówczas, gdy „mleko się rozlało”? Być może warto się nad tym zastanowić i wyciągnąć wnioski.
Uczestnicząc w naszych szkoleniach zauważam, że każdy z nas posiada szereg cennych doświadczeń, a także
wątpliwości, z którymi zwraca się do prowadzących zajęcia. W kuluarach dyskutuje się o tym, z czym się nie
zgadzamy. W wielu sprawach chwytamy za telefon i konsultujemy się z naszymi koleżankami i kolegami.
Szkoda tylko, że tak niewielu z nas dzieli się zarówno swoim doświadczeniem, jak i wątpliwościami z innymi na
forach przeznaczonych na ten cel? Czyżbyśmy aż tak chronili swój warsztat w czasach „dzikiej konkurencji”?
A jest o czym pisać. Wspomniane koszty zastępstwa procesowego budzą nasz sprzeciw i to nie tylko z uwagi
na ich wręcz uwłaczającą wysokość, na którą - z racji regulacji w rozporządzeniu - mamy niewielki wpływ,
ale z tego powodu, że rozstrzygnięcia sądów zwykle ograniczają się do zasądzenia na naszą rzecz stawki
minimalnej w sytuacji, w której nakład pracy w pełni uzasadnia przyznanie wnioskowanej wielokrotności
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tej stawki. Niewątpliwie interesujące byłoby przedstawienie poglądów radców prawnych na temat funkcjonowania w praktyce i efektów odczuwalnych na sali rozpraw (a także poza nią) wprowadzenia tzw. „eprotokołu”. Pomimo zmian w kodeksie postępowania cywilnego, e- nakazy w dalszym ciągu spędzają nam
sen z powiek, między innymi poprzez wprowadzenie obowiązku wskazywania w pozwie numeru PESEL lub
NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, natomiast nowy zapis art. 126§2 kpc natychmiast po wejściu
w życie zmiany stał się „hitem” w sądach, które lawinowo wzywają do wskazywania numeru PESEL lub
NIP strony składającej pierwsze pismo w sprawie. Nie ustają dyskusje związane z dotykającą wielu naszych
klientów praktyką kierowania przeciwko nim pozwów dotyczących klauzul abuzywnych, zwłaszcza, że sam
Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie doskonale zdaje sobie
sprawę, iż istnieją podmioty, które z tego rodzaju działalności uczyniły sobie źródło zarobkowania, kierując
się szczytnymi hasłami ochrony porządku prawnego.
W kwestiach korporacyjnych również tematów jest w bród, zwłaszcza, że przemilczenie pewnych kwestii
może się skończyć spotkaniem z rzecznikiem dyscyplinarnym. Kierując w poprzedniej kadencji Komisją
do Spraw Wykonywania Zawodu i Wizerunku Radcy Prawnego, szczególnie w ostatnim okresie miałam
okazje zetknąć się z interesującymi problemami dotyczącymi chociażby zgodności z zasadami etyki radcy
prawnego zamieszczania ofert usług prawnych na portalach zakupowych. Ciekawa jestem, jakie zdanie w tej
sprawie prezentuje środowisko, a szczególnie pokolenie naszych najmłodszych koleżanek i kolegów, którzy
już urodzili się „z pilotem i komputerem w ręce”. Istotne jest również i to, jakie jest Państwa zdanie na temat
zasad etyki, które obecnie obowiązują i co należałoby w nich zmienić (poza prezentowaniem najbardziej
radykalnego poglądu o ich likwidacji).
Prezentując szereg zagadnień, o których rozmawiamy w kuluarach, ale boimy się napisać, zmierzam do wyrażenia gorącej prośby o to, żeby komunikacja pomiędzy NAMI pozwalała z jednej strony na interwencję ICH
w sprawach ułatwiających wykonywanie nam codziennej pracy, zaś z drugiej- żebyśmy dzielili się z jak największą ilością członków naszego samorządu tym, co warte jest zaznaczenia, zapamiętania albo wyjaśnienia.
Bo ta korporacja to nie ONI i MY, to siła, jaką jesteśmy WSZYSCY, i z której WSZYSCY powinniśmy czerpać.
Anna Sobczak
radca prawny

ELSA DLA „PIERWSZAKÓW”
Grupa Lokalna ELSA Poland w Krakowie organizuje w dniach od 16 do 22 września 2013r. obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku prawa. Jak wynika z przekazanych do naszej Izby informacji, jest to
projekt realizowany rokrocznie, począwszy od 1996r., przy czym po raz pierwszy organizatorem obozu
nazwanego „Adapciak” będzie Kraków. ELSA jest organizacją, która - obok Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa kojarzy się wielu rocznikom absolwentów wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
stąd też realizacja projektu właśnie przez krakowską ELSĘ warta jest odnotowania. Parę dni temu zawitały
do biura Izby- nowa Pani Prezes tej organizacji wraz ze swoją zastępczynią, między innymi po to, żeby
zasygnalizować chęć podjęcia współpracy z naszym samorządem. Oczywiście o szczegółach dowiemy
się po zakończeniu wakacji, jednak należy pamiętać o tym, że ELSA, szczególnie dla radców prawnych
prowadzących kancelarie, to stowarzyszenie zajmujące się (oczywiście jest to tylko jedna z działalności) organizacją praktyk studenckich, spośród praktykantów wielu na dłużej związało się z kancelariami,
w których te praktyki odbywało, a niektórzy nawet następnie zostali w nich partnerami, czy wspólnikami.
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Nie jest dla nas zatem obojętne, w jaki sposób studenci będą adaptowani do studiowania prawa i na ile
ELSA będzie potrafiła przekonać ich do tego, że praktyczne zgłębianie wiedzy teoretycznej zdobywanej
w czasie studiów ułatwia im w przyszłości nie tylko właściwy wybór zawodu prawniczego, ale również
pozwala na pełniejsze zgłębienie wiedzy i zdobywanie doświadczeń, które niewątpliwie są bardzo cenne.
W trakcie najbliższego „Adapciaka” nasza Izba będzie reprezentowana i w ramach spotkań ze studentami
zostanie wygłoszona prelekcja na temat naszego zawodu.
Anna Sobczak
Radca prawny

Komunikat Skarbnika Rady OIRP w Krakowie w sprawie
wniosku o umorzenie, odroczenie płatności lub rozłożenie
na raty należności z tytułu składki członkowskiej
Skarbnik Rady OIRP w Krakowie informuje, że zgodnie z § 10 ust. 1 i 3
Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10
grudnia 2010 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki
ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych
Krajowej Rady Radców Prawnych, wniosek zobowiązanego o umorzenie
należności z tytułu składki członkowskiej, o odroczenie płatności składki
lub rozłożenie na raty zaległości, winien zawierać uzasadnienie.
Zobowiązany winien wykazać i udokumentować, że z uwagi na trudną
sytuację materialną, zły stan zdrowia lub inne ważne okoliczności, nie
jest w stanie wykonywać obowiązku uiszczenia składki członkowskiej
w całości albo w części.
Dodatkowo przypominamy, że stosownie do postanowień ww. uchwały
wysokość miesięcznej składki wynosi:
• 100 zł (78 zł + 22 zł OC) – dla radców prawnych wykonujących zawód;
• 78 zł – dla radców prawnych nie wykonujących zawodu;
• 61 zł (39 zł + 22 zł OC)– dla radców prawnych rencistów i emerytów
wykonujących zawód;
• 8 zł – dla radców prawnych rencistów i emerytów nie wykonujących
zawodu.
Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20 zł
miesięcznie.
Składka członkowska za dany miesiąc winna być uiszczana do końca
tego miesiąca.
Konto OIRP w Krakowie:
Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100
Joanna Żurek – Krupka
Radca prawny
Skarbnik Rady OIRP w Krakowie
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Newsletter – nowa
forma przekazywania
informacji
Z przyjemnością informujemy
Koleżanki i Kolegów, że rozszerzona została forma przekazywania bieżących informacji
związanych z działalnością
OIRP w Krakowie.
Na adresy e-mail radców
prawnych, udostępnione naszej Izbie, będzie rozsyłany
newsletter (elektroniczna
forma biuletynu, czasopisma rozsyłanego za pomocą
poczty elektronicznej do prenumeratorów). W regularnie
przychodzącym na Państwa
adresy mailowe newsletterze
będzie można znaleźć najnowsze i najciekawsze wiadomości
z naszej strony internetowej
http://www.oirp.krakow.pl
dotyczące uchwał, spotkań,
bieżących wydarzeń z życia
OIRP w Krakowie. Umożliwi
to Koleżankom i Kolegom
łatwy dostęp do aktualnych
i ważnych informacji bez konieczności szukania ich na
stronie Izby.
Biuro Rady OIRP w Krakowie

Doskonalenie zawodowe
Szanowni Państwo,
Trwa II Cykl Szkoleń Zawodowych (2012-2014), w którym każdy radca prawny jest zobowiązany do
uzyskania 40 punktów szkoleniowych.
Komisja ds. doskonalenia zawodowego w nowej kadencji Rady OIRP realizuje, tak, jak w poprzednim
okresie zadania należące do zakresu jej działania.
W skład komisji weszli, obok Przewodniczącej Magdaleny Mac-Szponder, Piotra Kozioła, Zbigniewa Sięki,
którzy działali w Komisji już przez dwie ostatnie kadencje, nowi członkowie, tj. mec.: Elżbieta Reichert-Kądziołka, Karolina Radosz, Andrzej Kadzik i Grzegorz Kuczek.
Andrzej Kadzik objął zadania związane z organizacją szkoleń w Nowym Sączu, a Grzegorz Kuczek - w Tarnowie.
Tradycyjnie, szkolenia popołudniowe w Krakowie będą się odbywać we wtorki w Auli prof. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 ,w Nowym Sączu w piątki w Sali Związku Nauczycielstwa
Polskiego przy ul. Narutowicza 2, a w Tarnowie w soboty, w Sali Enion SA przy ul. Lwowskiej 72-96.
W dniach od 25 do 26 października br. w Hotelu Pałacu „Czarny Las” w Woźnikach koło Częstochowy Komisja organizuje szkolenie wyjazdowe, obejmujące następującą tematykę:
I. WPŁYW NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW PRAWA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE UMÓW
1. dokumentowanie czynności cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego;
2. wystawienie faktury VAT jako element wykonania umowy;
3. konsekwencje niewystawienia lub nieprawidłowego wystawienia faktury VAT dla wymagalności roszczenia o zapłatę umówionej ceny (wynagrodzenia);
4. wpływ zmiany stawek podatkowych na wysokość świadczenia;
5. wysokość umówionej ceny a przepisy ustawy o cenach.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI RADCY PRAWNEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW K.P.C.
I PRZEPISÓW USTROJOWYCH:
1. pełnomocnictwo w świetle k.p.c. i w świetle ustawy o radcach prawnych, obowiązek wykazania pełnomocnictwa, obowiązki radcy po wypowiedzeniu pełnomocnictwa; uprawnienia radcy prawnego
do udzielania substytucji;
2. prawo radcy do żądania wynagrodzenia, spis kosztów, zaskarżanie orzeczeń o kosztach, wynagrodzenie
a podatek VAT;
3. uprawnienia radcy prawnego do potwierdzania dokumentów za zgodność; oryginały i odpisy dokumentów;
4. radca prawny jako pełnomocnik z urzędu, podstawa i czas umocowania, zakres obowiązków,
5. wielość pełnomocników jednej strony;
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6. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego, tajemnica zawodowa radcy
prawnego w procesie o zapłatę wynagrodzenia przeciwko klientów;
Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek
Szkolenie rozpocznie się w dniu 25 października 2013 r. o godzinie 12-tej , a zakończy obiadem
w dniu 26 października 2013 r.
Ze względu na dofinansowanie szkolenia przez Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP oraz Radę OIRP
w Krakowie koszt szkolenia wynosi 400 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadania, obiady
i kolację). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie jednoczesne złożenie
deklaracji zgłoszeniowej i dowodu opłaty za szkolenie do dnia 20 września 2013 r.
Druk zgłoszenia , plan szkolenia oraz mapa dojazdu do miejsca szkolenia zostały zamieszczone pod
ogłoszeniem o szkoleniu, na stronie internetowej Izby: www.oirp.kraków.pl, w zakładce „doskonalenie
zawodowe-szkolenia własne”.
Zgłoszenie wraz z dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie może zostać doręczone osobiście do Biura
Rady, przesłane faxem (tel. 12 410 84 01), elektronicznie na adres:szkolenia@oirp.krakow.pl lub pocztą
tradycyjną.
Dokonanie wpłaty bez wcześniejszego zgłoszenia, a także doręczenie zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie
będzie uprawniać do udziału w szkoleniu.
Na blankiecie przelewu należy wpisać imię i nazwisko radcy, którego wpłata dotyczy. Na formularzu
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 20 września br.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które regularnie opłacają składki członkowskie i nie zalegają w opłatach.
W przypadku zaległości w opłatach, zgłaszający uczestnictwo nie zostaną zakwalifikowani do udziału
w szkoleniu, prosimy zatem o sprawdzenie rejestru opłat w Biurze Izby (tel. 12 410 82 60 wew. 11) przed
przesłaniem zgłoszenia.
Osoby, które zgłoszą uczestnictwo w szkoleniu, a posiadający zaległości w opłacaniu składek, nie będą
wzywani do ich uiszczenia i nie zostaną powiadomieni o nie zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona na piśmie , jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed jego
rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, nie będzie uprawniać do zwrotu
wniesionej opłaty.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 20 punktów szkoleniowych.
Przewiduje się możliwość noclegu z 24/25 października, po uprzednim zgłoszeniu się do Przewodniczącej
komisji ds. doskonalenia zawodowego: tel. 668 014 014.
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Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym jest możliwe po zgłoszeniu Przewodniczącej komisji ds.
doskonalenia zawodowego i uiszczeniu dopłaty w wysokości 80 zł za 1 noc, do dnia 20 września 2013 r.
Uwaga: na szkoleniu obowiązuje strój formalny (marynarka, kostium/garsonka)
Miejsce szkolenia: Hotel**** Pałac Czarny Las to wyjątkowy obiekt hotelowy, usytuowany w okolicach Jury Krakowsko - Częstochowskiej w miejscowości Woźniki. Odrestaurowany Pałac pochodzący
z początku XX to dziś ekskluzywny Hotel, Restauracja, Winiarnia i Business Center.
Hotel posiada komfortowo urządzone pokoje pałacowe oraz w Dworkach pałacowych, usytuowanych
na terenie Hotelowego Parku. Każde wnętrze to wysoki standard i niepowtarzalny klimat, który pobudzi
zmysły i zachwyci nawet najbardziej wymagających gości. Dworki to sześć niezależnych, luksusowo
urządzonych budynków usytuowanych na terenie hotelowego parku. W każdym z nich znajdują się cztery
2-osobowe, komfortowo wyposażone pokoje z łazienką oraz 2-osobowy salon. Każdy pokój posiada
osobne wejście gwarantujące gościom prywatność i niezależność. Do dyspozycji gości, w każdym Dworku
znajduje się luksusowo urządzony salon, w którym znajduje się wyposażony aneks kuchenny, kominek,
minibarek, taras, bezprzewodowy internet, TV oraz telefon.
Dojazd do Hotelu Pałacu Czarny Las: z Krakowa jadąc trasą E-75, w miejscowości Koziegłowy (ok. 30 km
przed Częstochową, a 110 km od Krakowa) skręca się w lewo -kierunek Kalety. Po ok. 7 km w miejscowości Woźniki - kierunek Lubsza. Po ok. 1 km w miejscowości Ligota Woźnicka - kierunek Czarny Las. Po
ok. 4 km są Państwo na miejscu. Prosimy nie korzystać z GPS, ponieważ prowadzi przez leśna drogę.
Tablice informacyjne Hotelu poprowadzą Państwa bez kłopotów na miejsce.
Strona internetowa Hotelu: www.czarnylas.pl
Komisja zaprasza serdecznie zarówno na szkolenia stacjonarne, jak też na szkolenie wyjazdowe, a szczególnie radców prawnych, którzy nie uzyskali jeszcze wymaganych punktów szkoleniowych (do 30 czerwca
br.- 1181 osób nie uzyskało ani jednego punktu szkoleniowego).
Informujemy, iż w jesieni zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu etyki zawodu radcy prawnego dla
radców prawnych, których obowiązek uczestniczenia w tym szkoleniu dodatkowo dotyczy.
Informujmy, że punkty szkoleniowe można uzyskać także poprzez odbycie organizowanych przez Krajową
Izbę Radców Prawnych szkoleń poprzez internet: „Akademia KIRP-szkolenia internetowe dla radców
prawnych” jest zamieszczona pod adresem: www.kirp.pl
W imieniu Komisji d/s doskonalenia zawodowego proszę o adresowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej szkoleń na adres: szkolenia@oirp.krakow.pl
Magdalena Mac-Szponder
Przewodnicząca Komisji
ds. doskonalenia zawodowego
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Wakacje, wakacje...
więc temat na tej stronie lżejszy, co nie znaczy, że łatwy i przyjemny. Trochę żenujące jest, że trzeba
o tym napisać, ale może warto, bo może niektórzy z nas coś sobie uświadomią, a przez to w życiu nam
wszystkim będzie lepiej, łatwiej, przyjemniej.
Kilka scenek z życia codziennego aplikantów i opiekunów:
Scena pierwsza: Dzwoni telefon, opiekun roku po przedstawieniu się słyszy „eee....”, pyta więc z kim
rozmawia i słyszy „ eee…” po czym słowa: „wolałbym nie podawać nazwiska” - sic!
Scena druga: początek taki sam, w słuchawce po drugiej stronie pytanie - „bo ja jestem aplikantem
i chciałbym się dowiedzieć jakie mam zaległości w składkach” - brak nazwiska i roku na którym ów aplikant
poznaje tajniki zawodu, pomijając fakt, o którym aplikant powinien pamiętać, że bieżących informacji
o zaległościach w opłacaniu składek udziela biuro Rady.
Scena trzecia: rozpoczynają się wykłady, jest gorąco. Wykładowca oraz większa część aplikantów są ubrani
w stroje odpowiadające celowi i miejscu, w którym się znajdują. Ale oto pomiędzy tymi odpowiednio „odzianymi” dostrzegamy spódniczki bardziej niż mini, podkoszulki i spodenki na boisko sportowe, a nie na wykład..
Scena czwarta: nowo wybrana Pani wicedziekan do spraw aplikacji chcąc przedstawić się wszystkim aplikantom przychodzi na zajęcia każdego roku. Do przerwy w zajęciach brakuje jeszcze kilka minut, ale pod
salą wykładową „kręci się” parę osób. Pani wicedziekan pyta: „Czy pan może wie, czy tu się odbywają zajęcia
aplikantów”, w odpowiedzi słyszy, że tak, a na następne pytanie” z jakiego przedmiotu” otrzymuje jakże
zaskakującą acz szczerą odpowiedź, że „ja właściwie nie wiem, bo się przygotowuję do kolokwium ustnego”.
Scena piąta: Pani wicedziekan wchodzi na salę wykładową, zmierzając do katedry dostrzega kilkanaście
włączonych laptopów (tych bardziej z brzegu) na których aplikanci pilnie i w skupieniu układają pasjanse,
oglądają filmy, zdjęcia ect.
Powiecie Państwo, że śmieszne? niepoważne? żałosne? nieważne?

Ważne na pewno.
Mówi się, że nie szata zdobi człowieka, ale inne polskie przysłowie powiada, że jak cię widzą tak cię piszą
czyli ludzi ocenia się po wyglądzie i zachowaniu. Czy to dobrze czy źle - to rozważania na inną okazję.
Nie jest i nie może być całkowicie obojętny wygląd i zachowanie aplikantów, zwłaszcza na zajęciach, ale
także poza nimi. Zastanawiające jest - czy niektórzy nie znają zasad i dlatego ich nie stosują, czy znają,
ale nie chcą się do nich stosować.? Czy też stosują je np. w pracy a zajęcia aplikacyjne traktują jak miłe
„wyluzowanie się” od obowiązków służbowych?
Trudno pojąć, że inteligentni, wykształceni ludzie nie przedstawiają się w rozmowie telefonicznej, a zapytani o nazwisko są prawie obrażeni, a w każdym razie poirytowani i od razu nieuprzejmi. Oczywiście
nie wszyscy, znakomita większość potrafi w sposób kulturalny rozmawiać, a wśród tych, którym zdarzy
się nie przedstawić są tacy, którzy zaraz przeproszą, zmieszają się, a na zakończenie rozmowy jeszcze
raz przeproszą. To chyba nie jest wielka sprawa powiedzieć: dzień dobry, nazywam się Kowalski, jestem
aplikantem I roku, dzwonię w sprawie... Byłoby też pożądane, gdyby nasi rozmówcy - aplikanci nie mruczeli do słuchawki, mówili wyraźnie i jasno precyzowali o co im chodzi, nie skazując nas opiekunów na
domyślanie się w jakiej sprawie aplikant dzwoni.
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Wygląd zewnętrzny...
także jest ważny, nikt chyba temu nie zaprzeczy. Inaczej patrzymy na człowieka dobrze ubranego, inaczej
na ubranego byle jak. I wcale nie myślimy tu o najnowszych trendach w modzie. Mamy na myśli przede
wszystkim ubranie odpowiednie do okazji - na aplikacji są to: wykłady, kolokwia, zajęcia w sądach, prokuraturze, kancelariach, urzędach. Trudne do zaakceptowania są nazbyt swobodne stroje typu sportowego
u panów czy odsłaniające zbyt wiele u pań. I znowu nie uogólniamy.
Większość z Państwa jest odpowiednio ubrana. Wyglądacie schludnie (jakież to niemodne słowo!), czysto
i porządnie. Są jednak wśród Państwa i tacy, którzy odstają negatywnie – i to bardzo – od wizerunku całości, a przez to właśnie tak bardzo rzucają się w oczy. A przecież latem, długie spodnie i koszula z krótkim
rękawem u panów, a u pań sukienka, która nie byłaby plażówką, a jeśli wolą zestawy spodnie - bluzka czy
spódnica – to chyba nie są zbyt duże wymagania, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny aplikanta radcowskiego.

Na zajęciach...
Wyobraźcie sobie Państwo, że to wy jesteście wykładowcami, macie do przekazania swoją wiedzę kilkuset
młodym ludziom, macie ich przygotować do zdania bardzo ważnego w ich życiu egzaminu radcowskiego.
Wchodzicie na salę, rozpoczynacie... i słyszycie narastający szmer rozmów, odgłosy jedzenia, korowody wychodzących i powracających osób w trakcie wykładu, chichotania, śmiechy, dzwoniące telefony.
Próbujecie włączyć aplikantów do pracy, ale okazuje się, że połowa nie ma materiałów o przygotowanie
których prosiliście, wskazani do odpowiedzi nie wiedzą o co chodzi bo grają w gry, układają pasjanse, śpią.
To wy proszę Państwa tak się zachowujecie, okazując tym samym zupełny brak szacunku dla prowadzącego zajęcia i w konsekwencji dla samych siebie. Opiekunów stawiacie w roli „pilnowaczy” dorosłych
przecież ludzi. To naprawdę niedopuszczalne. Oczywiście ktoś powie – bo wykładowca „nie porwał” roku
swoimi wykładami, bo temat mnie nie interesuje, bo muszę napisać ważne pismo, bo muszę wyjść i zadzwonić, bo u adwokatów zajęcia nie są obowiązkowe, bo… i tych „bo” moglibyśmy wymieniać bez końca.
To są proszę Państwa wasze wymówki. Aplikanci tak się zachowujący (dziwne, że są to prawie zawsze te
same osoby) nie zdają sobie sprawy jak bardzo przeszkadzają tym, którzy jednak tego wykładu słuchają,
którzy chcą brać w zajęciach udział, chcą się czegoś dowiedzieć, zadać pytanie. Nawet jeżeli aplikant nie
jest zainteresowany wykładem, to nie zwalnia go to od poprawnego zachowania, od powstrzymania się
od gadulstwa, czy nadmiernego wychodzenia w trakcie zajęć. To przeszkadza i jest wysoce niestosowne!
Czy naprawdę tego nie wiecie? A argument „bo u adwokatów…” jest po prostu niepoważny.
Jesteście Państwo na aplikacji radcowskiej, regulamin wyraźnie stanowi, że zajęcia są obowiązkowe i - jak
mówi pewna dwuipółletnia dziewczynka, kiedy chce zakończyć rozmowę - „konieckropkapl”.
Zamiast chwili na uśmiech (wszak to co powyżej już ten uśmiech u niektórych wywołało) przytoczmy
cytat Dariusza Tarczyńskiego, autora Nieinwazyjnej Analizy Osobowości:
„Ubiór, sposób jego noszenia oraz inne zewnętrzne zachowania to informacja o tym, co dzieje się w ludzkim wnętrzu”. Co się dzieje w Waszych wnętrzach?
Opracowała: mgr Edyta Klek
opiekun III roku aplikacji radcowskiej
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Różne
Z wizytą u Jubilatki.
W dniu 2 lipca 2013 r radca prawny Pani Maria Jaglarz ukończyła 100 lat.
Z okazji tej szczególnej rocznicy do Pani Marii Jaglarz pojechała delegacja OIRP w Krakowie. Spotkanie
upłynęło w ciepłej atmosferze, a list gratulacyjny z życzeniami, kosz kwiatów oraz kosz ze słodkościami
sprawił Jubilatce wiele radości. Komisja ds. socjalno-bytowych OIRP przyznała zapomogę pieniężną.
O Jubilatce pamiętali również Pan Premier Donald Tusk, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
oraz Wojewoda Małopolskiego Jerzy Miller.
Pani Maria Jaglarz, która wiele lat przepracowała jako radca prawny Centrali Produktów Naftowych
„CPN” w Krakowie, obecnie przebywa w domu opieki w Olkuszu, ale na co dzień troszczy się o nią od
wielu lat małżeństwo radców prawnych Państwo Alicja i Piotr Wiekierowie, którym należą się za to
serdeczne podziękowania.
Pani Marii życzymy zdrowia oraz aby nadal otoczona była życzliwymi i troskliwymi ludźmi.
Danuta Rebeta
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Zmiany na liście radców prawnych w okresie
od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Na dzień 31 lipca 2013 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
wpisanych było 2643 radców prawnych, w tym 1725 wykonujących zawód radcy prawnego, 919 osób
nie wykonujących zawodu, a w tym 168 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 3 prawników.
W okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 356 osób w tym:
• 2 osoby spełniające przesłanki z art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
• 4 osoby spełniające przesłanki z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;
• 350 osób po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie radcowskim w marcu 2013 rok.
2. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu ośmiu radcom prawnym, w tym:
• siedmiu radcom prawnym na Ich wnioski,
• jednemu radcy prawnemu na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Krakowie.
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Różne
3. Z listy radców prawnych skreślono sześciu radców prawnych, w tym:
• dwóch zmarłych radców prawnych:

Z limeryków babioletnich
Mecenaskę pewną drażni nieco fama,
w której prawdy – na jej oko – nie ma grama,
iż jesienna wczesna data
ma oznaczać koniec lata
– „babie” w końcu winna cenić każda dama!

- Andrzej Dylewski;
- Maciej Siklucki,
• dwóch radców prawnych na Ich wnioski;
• dwóch radców prawnych w związku z przeniesieniem
wpisu do innej Izby.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Rada OIRP w Krakowie informuje, że wprowadziła zasadę
dotyczącą publicznego informowania o śmierci radcy prawnego wpisanego na listę prowadzoną przez Radę.

Z limeryków wakacyjno-przygodowych

W przypadku gdy, Rada poweźmie informację o śmierci radcy prawnego przed terminem pogrzebu wówczas w Dzienniku Polskim zostanie zamieszczony nekrolog, a w przypadku
gdy informacja powyższa zostanie powzięta w terminie późniejszym zostaną zamieszczone kondolencje.

Pewien radca, w szczególności w czas wakacji
w szereg wikła się ciekawych sytuacji,
gdyż – jak twierdzi – ma wrażenie,
że pomaga mu szalenie
to w szukaniu ciągle nowych inspiracji.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

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

Spółka komandytowo-akcyjna

Nowość
w Bibliotece
Prawa
Handlowego

Redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr Karolina Tobolska-Grela, dr Jakub Janeta
Książka zawiera analizę teoretycznych i praktycznych problemów
związanych z funkcjonowaniem spółki komandytowo-akcyjnej
w obrocie gospodarczym. Poza zagadnieniami ogólnym, takimi jak
konstrukcja jurydyczna spółki, szczegółowo omówiono proces utworzenia spółki, status wspólników, prowadzenie spraw i reprezentację
spółki, odpowiedzialność wspólników w sferze stosunków zewnętrznych i wewnętrznych, rozwiązanie spółki oraz jej upadłość.
Przybliżono również kwestie związane z charakterem prawnym
rady nadzorczej i walnego zgromadzenia oraz rolą tych struktur
w procesie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowoakcyjnej.

Książka do nabycia w księgarni internetowej
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