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Bogusław Adamczyk
poniedziałek ul. Grzegórzecka 79 
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SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
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NOWE WYDANIE!
Kodeks spółek
handlowych 
Komentarz

pod redakcją  
prof. dr. hab. Andrzeja Kidyby

Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.,  
a w odniesieniu do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych 

na dzień 30 sierpnia 2011 r., z uwzględnieniem zmian,  
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

W komentarzu uwzględniono nowe orzecznictwo  
Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych  

oraz wypowiedzi doktryny prawa handlowego.
Książka do nabycia  

w księgarni internetowej www.profinfo.pl
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Szkolenia Od Dziekana

Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Po przerwie wakacyjno – urlopowej powracam do spraw bieżących, trudnych ale interesujących nasze 
środowisko prawnicze.

Coraz częściej Koleżanki i Koledzy zwracają się do mnie z zapytaniem, dlaczego poprawki do projektu 
ustawy o państwowych egzaminach prawniczych zgłoszone w dniu 11 maja 2011 roku przez posłów 
na podkomisji nadzwyczaj powołanej w ramach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 
zmierzają do nadania absolwentom prawa kompetencji do zastępowania klientów w toku postępowania 
sądowego, zrównując w tym zakresie ich kompetencje z kompetencjami radcowskimi i adwokackimi.

Jest to pytanie o zabarwieniu politycznym, a nie merytorycznym i dlatego musimy sobie sami na nie 
odpowiedzieć, porównując stopień skomplikowania aktualnie obowiązującego prawa w dziedzinach, 
w których zgłoszona poprawka dopuszcza reprezentację strony przez absolwentów wydziałów prawa, 
ze stopniem teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwentów do pełnienia funkcji profesjo-
nalnego pełnomocnika procesowego.

Proponowana poprawka do projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych brzmi cyt.: „art 47 
„Osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra 
prawa lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej może:

3) występować przed sadami rejonowymi, z wyłączeniem spraw w zakresie prawa karnego, karno-skar-
bowego, rodzinnego i opiekuńczego.”

W ww. tekście nie ma mowy nadal o konieczności zdawania przez absolwentów prawa egzaminu pań-
stwowego I stopnia, który chociażby weryfikował ich kwalifikacje teoretyczne i pozwalał wykonywać te 
czynności. Jest to istotna zmiana zapisów ustawy wywalczonych, w ramach kompromisu, przez Krajową 
Radę Radców Prawnych.

Ww. projekt wywołał zdecydowany protest nie tylko samorządu adwokackiego i radcowskiego, ale także 
innych samorządów zawodowych oraz międzynarodowych środowisk prawniczych, gdyż proponowane 
rozwiązania nie sprawdziły się już na świecie.

W istocie proponowana poprawka uderza w wymiar sprawiedliwości oraz w obywateli korzystających 
z usług prawniczych.

Zachęcam Koleżanki i Kolegów do lektury nowego miesięcznika samorządu radców prawnych nr 115/116 
lipiec – sierpień 2011 r., w którym Prezes KRRP Pan Maciej Bobrowicz wypowiada się na ten temat w ar-
tykule „Złamany kompromis” oraz Redakcja miesięcznika w rubryce Nasza odpowiedź – „Co wydarzyło 
się w maju?”. Zachęcam także do śledzenia na bieżąco czasopism i prasy prawniczej, w tym następnych 
wydań nowego miesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszam także Koleżanki i Kolegów do lektury Biuletynu Informacyjnego, w którym znajdziecie inte-
resujące informacje nie tylko z życia zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP

Egzamin radcowski w OIRP w Krakowie
Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczny egzamin radcowski przeprowadzony został w dniach 14 – 17 
czerwca 2011 r. wg zasad zawartych w ustawie o radcach prawnych. Przystępujący do egzaminu radcow-
skiego, aplikanci radcowscy oraz osoby upoważnione do przystąpienia do ww. egzaminu na podstawie 
art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, skorzystali z nowej propozycji Ministra Sprawiedliwości, po-
legającej na rozwiązywaniu zadań kazusowych z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego 
i prawa administracyjnego w formie elektronicznej na własnych komputerach. Trzeba przyznać, że zdający 
egzamin radcowski bardzo dobrze poradzili sobie, nie zawiodła technika, ani też umiejętności zdających 
w zakresie obsługi sprzętu komputerowego.

Ostatecznie do egzaminu radcowskiego w 2011 roku przystąpiło 267 osób, w tym 245 osób po aplikacji 
radcowskiej oraz 22 osoby na podstawie art. 25 ust. 2 ww. ustawy.

Wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego łącznie uzyskało 216 osób. Wynik negatywny z egzaminu 
radcowskiego uzyskało 51 osób, co stanowi 19 %, w tym 40 aplikantów radcowskich oraz 11 osób, które 
przystąpiły na podstawie art. 25 ust. 2 ww. ustawy. Analiza wyników negatywnych pozwala na stwierdze-
nie, że z pierwszej części – testu – oceny negatywne uzyskało 9 osób, w tym 5 aplikantów radcowskich, 
z części drugiej – praca z zakresu prawa karnego, oceny negatywne uzyskało 7 osób, w tym 6 aplikantów 
radcowskich, z części trzeciej – praca z zakresu prawa cywilnego – oceny negatywne uzyskało 21 osób, 
w tym 16 aplikantów radcowskich, z części czwartej – praca z zakresu prawa gospodarczego – oceny 
negatywne uzyskało 15 osób, w tym 12 aplikantów radcowskich, z części piątej – prawa administracyj-
nego – ocenę negatywną uzyskało 12 osób, w tym 9 aplikantów radcowskich.

Porównując wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego przez OIRP w Krakowie w wynikami uzy-
skanymi w pozostałych Izbach, z przyjemnością stwierdzam, że są dobre i satysfakcjonujące.
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Uroczyste ślubowanie radcowie prawni złożyli dnia 5 września br.

Obsługę organizacyjną i administracyjno – biurową w szerokim zakresie Komisji Egzaminacyjnych zapewniła 
Rada OIRP, poprzez swoich pracowników. Obsługa ta została pozytywnie oceniona przez Komisje Egzaminacyjne.

W imieniu Rady OIRP 
w Krakowie oraz własnym 
składam osobom, które 
zdały egzamin radcowski 
z wynikiem pozytywnym, 
serdeczne gratulacje, Egza-
minatorom podziękowania, 
a także podziękowania in-
formatykom, którzy czuwa-
jąc nad sprawnością sprzętu 
komputerowego i oprogra-
mowania przyczynili się do 
bezpiecznego sporządzenia 
prac egzaminacyjnych.

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady OIRP  

w Krakowie
Szczególne wyróżnienie dla Kol. Barbary Ładocha, która zdając w 2011 r.państwowy egzamin rad-
cowski uzyskała najlepszą średnią ocenę z egzaminu - 5,40 (średnia z pięciu ocen).
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Wiwat 6 lipca – Dzień Radcy Prawnego
Wreszcie doczekaliśmy się własnego święta.

Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą nr 156/VII/2010 z dnia 15.10.2010 roku ustanowiła dzień 6 
lipca Dniem Radcy Prawnego. W tym dniu bowiem, w roku 1982 została uchwalona ustawa o radcach 
prawnych.

Nasza Rada podjęła się zorganizowania 6 lipca 2011 roku obchodów Dnia Radcy Prawnego i trzeba 
przyznać udało się znakomicie .

Spośród kilku możliwych miejsc wybrano Ogrody Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Po-
selskiej. Centrum miasta, a jednocześnie zieleń, cisza, dogodny dojazd komunikacją miejską i nie tylko. 
Urokliwa architektura Ogrodów, roślinność, świecące lampiony stworzyły niepowtarzalną atmosferę. 
Przed deszczem, którego w lipcu było dość sporo, chronił nas duży biały namiot. Wnętrze namiotu 
wypełniła roślinność Ogrodów, kwiaty, białe stoły, nastrojowe oświetlenie. Klimat uroczystości godny 
jej adresatów. Pięknie i elegancko. Ale to tylko były dodatki ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsi 
w tym dniu i miejscu byliśmy My. My radcy prawni, aplikanci radcowscy, pracownicy biura Rady i oczy-
wiście zaproszeni goście, a wśród nich Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesi Sądów Okręgowych 
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, Dziekan ORA w Krakowie, Prezesi Samorządów zawodowych 
i przedstawiciele władz administracji samorządowych. Łącznie ponad 400 osób.
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Ważne w OIRP 

Spotkanie otworzyła Pani Dzie-
kan Michalina Nowokuńska. 
W krótkim wystąpieniu przypo-
mniała, że wprawdzie samorząd 
radcowski istnieje od 29 lat i od 
29 lat istnieje tytuł zawodowy 
„radca prawny”, który podlega 
ochronie, to jednak pojęcie radcy 
prawnego i obsługi prawnej tzw. 
sektora uspołecznionego świad-
czonej przez radcę prawnego ma 
znacznie dłuższą historię, bo już 
50 lat. Pierwszym dla radców 
prawnych aktem prawnym była 
uchwała nr 533 Rady Ministrów 
z dnia 13.12.1961 roku. Nie mamy 
się czego wstydzić, mamy powo-
dy do dumy. Cieszymy się dobra 
opinią i zaufaniem w społeczeń-
stwie. Dobrze funkcjonujemy 
obok innych zawodów zaufania 
publicznego adwokatów i notariu-
szy. Wyrazy uznania dla naszego 
środowiska przekazali w swoich 
wystąpieniach zaproszeni goście, 
w tym m. in. prof. Andrzej Oklejak 
pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Krakowa Jacka Majchrowskiego 
ds. Prawnych oraz Dziekan Okrę-
gowej Rady Adwokackiej adwokat 
Jan Kuklewicz. Ten ostatni pod-
kreślił także potrzebę współpracy 
pomiędzy samorządami adwokac-
kim i radcowskim, w szczególno-
ści w zakresie nie dopuszczenia do 
uchwalenia ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, której projekt przewiduje m. in. powołanie 
nowego zawodu prawniczego – doradcy prawnego.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowa. Wprowadzeniem do zabawy i utrzymaniem jej na 
stale atrakcyjnym, wesołym poziomie zajmował się Krzysztof Bochenek – aktor Teatru Bagatela. Pomagał 
mu w tym świetny Zespół Boba Jazz Band, który grał i do tańca i do słuchania. Utalentowane Koleżanki 
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i Koledzy zaprezentowali się wspaniale w solowym i zespołowym śpiewie, w deklamowaniu wierszy, 
opowiadaniu dowcipów. Wszyscy, którzy odważyli się wystąpić otrzymali nagrody. Oklaskom i śmiechom 
nie było końca. Był też stół pięknie udekorowany, a na nim niezwykle różnorodne i oryginalne „małe 
co nieco”, palce lizać. A w namiocie przy stolikach i na zewnątrz namiotu trwały nieustające rozmowy 
o wszystkim i o wszystkich. Uświadomiliśmy sobie potrzebę częstego spotykania się, porozmawiania, 
przyjrzenia się sobie jak naprawdę prezentujemy się „od środka”. Okazało się, że jesteśmy super. Potrafimy 
nie tylko dobrze pracować, ale i też wspaniale się bawić. Kto nie widział jak nasze Koleżanki i Koledzy 
tańczą niech żałuje. Istnieje duża konkurencja dla Tańca z gwiazdami.

Podsumowując, śmiało można powiedzieć, że obchody Dnia Radcy Prawnego były WYDARZENIEM, które 
trwale zapisze się w historii naszego samorządu.

Dziękujemy Radzie, a w szczególności Pani Dziekan za odważną decyzję zorganizowania w tak pięknej 
oprawie naszego święta.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Egzamin wstępny na aplikację radcowską
Podobnie jak w latach ubiegłych w dniu 24 września 2011 roku odbędzie się w Krakowie egzamin wstępny 
na trzyletnią aplikację radcowską, która rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2012 roku. Minister Sprawie-
dliwości powołał dla krakowskiej Izby 2 Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia ww. egzaminu. 
Egzamin wstępny przeprowadzony zostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, na zasadach określonych 
w ustawie o radcach prawnych.

Po raz pierwszy w naszej Izbie kandydaci zamierzający przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację 
radcowską korzystali z programu komputerowego „Rekrutacja”. Składali za pośrednictwem internetu 
zgłoszenie uczestnictwa w egzaminie wstępnym i wypełniali kwestionariusz osobowy. Dane z kwestio-
nariusza osobowego były gromadzone w ww. systemie. System ten zapewnia Izbie na bieżąco wgląd do 
informacji o kandydatach, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego. Następnie w terminie 
określonym przez Ministra Sprawiedliwości kandydaci składali dokumenty w wersji papierowej.

Ostatecznie do ww. egzaminu zgłosiło się 600 osób, a więc więcej niż w roku ubiegłym.

O wynikach egzaminu na aplikację radcowską oraz o stopniu jego trudności poinformujemy w kolejnym 
numerze Biuletynu Informacyjnego.

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć

Uchybienia w sporządzaniu skarg kasacyjnych oraz 
skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia
Od paru lat na łamach prasy prawniczej co jakiś czas przewija się dyskusja na temat potrzeby stworzenia 
listy radców prawnych upoważnionych do sporządzania skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie nie-
zgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przyczynkiem do prowadzonych w powyższym zakresie 
dyskusji są częste błędy i uchybienia radców prawnych przy sporządzaniu przedmiotowych skarg. Na 
najczęściej występujące uchybienia radców prawnych zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w korespondencji 
z Krajową Radą Radców Prawnych. Należą do nich m. in.:

Niespełnianie wymagań konstrukcyjnych (art. 3984 § 1 i 4245§ 1 Kpc.) polegających na:

•	 braku precyzji co do zakresu zaskarżenia;

•	 przytaczanie błędnych lub nietrafionych podstaw kasacyjnych;

•	 powołanie niedopuszczalnej podstawy skargi – zarzutu błędnej oceny materiału dowodowego i naru-
szenia art. 233 § 1 Kpc;

•	 ogólnikowości podstawy bez przytoczenia konkretnego przepisu ustawy;

•	 niewskazywaniu przepisu prawa, z którym niezgodny jest zaskarżony wyrok (art. 4245 § 1 pkt 3);

•	 braku lub wadliwym uprawdopodobnieniu wystąpienia szkody (art. 4245 § 1 pkt 4);

•	 wykazywaniu naruszenia prawa materialnego na tle hipotetycznego stanu faktycznego, a nie ustaleń 
dokonanych przez sąd II instancji bez jednoczesnego wskazania naruszeń prawa procesowego, które 
mogłoby spowodować przyczynę wadliwych ustaleń;

•	 „sztucznym” mnożeniu zarzutów, które - w ocenie skarżących - mają wzmóc siłę argumentacji; skutek jest 
odwrotny, a skarga traci swą wyrazistość. Zarzuty są konstruowane „na siłę”, niejednokrotnie, tylko dla 
efektu, odwołują się do przepisów Konstytucji lub aktów prawa międzynarodowego, choć prima facie są 
nierelewantne albo bezzasadne; w wielu wypadkach z wywodu skargi przebija emocjonalne, subiektywne 
zaangażowanie pełnomocnika, co nie sprzyja rozpoznawaniu skarg sine ira et studio;

•	 niewykazywaniu, że wzruszenie prawomocnego orzeczenia nie było i nie jest możliwe w drodze innych 
środków (art. 4245 § 1 pkt 8 k.p.c.).

Niewykazywanie we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej i o stwierdzenie niezgodności przesłanek o cha-
rakterze publicznym (art. 3989 § 1 pkt 1-4 i 4249 k.p.c.), co wyraża się w szczególności w:

•	 braku sformułowania istotnego zagadnienia prawnego lub formułowaniu zagadnień już rozwiązanych 
w praktyce (nieznajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego);

•	 formułowaniu pytania o rozwiązanie konkretnej sytuacji faktycznej zamiast zagadnienia prawnego;
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•	 uzasadnianiu rozbieżności w orzecznictwie różnymi orzeczeniami sądów I i II instancji w tej samej sprawie;

•	 wykazywaniu, że w sprawie istnieje ważne zagadnienie prawne i jednocześnie skarga w tym samym 
zakresie jest oczywiście uzasadniona;

•	 uzasadnianiu przesłanek przyjęcia skargi przez skrótowe powtórzenie uzasadnienia (jednej z) podstaw 
skargi;

•	 braku należytego uzasadnienia oczywistości skargi kasacyjnej;

•	 nadużywaniu argumentu, że skarga jest „oczywiście uzasadniona”. W braku innych pomysłów, zbyt 
często formułuje się tę tezę, niejednokrotnie czyniąc to w sposób skrajnie tendencyjny oraz zapominając, 
że skarga ma być uzasadniona „oczywiście”, co oznacza zasadność ewidentną niewątpliwą możliwą do 
stwierdzenia bez głębszej analizy;

•	 notoryjnym łączeniu, przy przytaczaniu okoliczności określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c., wątków 
prawnych z faktycznymi, z pominięciem istoty postępowania kasacyjnego, które nie dopuszcza anga-
żowania Sądu Najwyższego w rozstrzyganie problemów stanu faktycznego. Autorzy skarg pomijają fakt, 
że zagadnienie wymagające rozstrzygnięcia - uzasadniające przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania

•	 powinno być zagadnieniem ściśle prawnym, dającym się przedstawić w sposób syntetyczny i oderwany 
od kontrowersji dotyczących ustaleń lub oceny dowodów.

Wadliwe rozumienie pojęcia „bezprawności sądowej” i nieuwzględnianie (lub nieznajomość) orzecznictwa 
SN w tym względzie.

Wnoszenie skarg o stwierdzenie niezgodności po terminie (art. 4246 § 1 k.p.c.).

Nadmierną rozwlekłość skarg, w których gubią się zarzuty i ich uzasadnienie.

W wielu wypadkach dokumenty pełnomocnictwa procesowego są dotknięte brakiem należytej precyzji; 
są albo niejednoznaczne, albo nie wynika z nich, że upoważniają pełnomocnika do sporządzenia skargi 
i działania przed Sądem Najwyższym. Brak jakichkolwiek standardów w tym względzie powoduje, że 
niemal każde pełnomocnictwo procesowe ma inną treść (inne brzmienie), choć wszystkie zmierzają - 
skutecznie lub nie - do jednego celu.

Apelujemy zatem do Koleżanek i Kolegów, aby „wzięli sobie do serca” zauważone uchybienia i starali 
się maksymalnie w swojej pracy je wyeliminować. W ten sposób pozbawimy argumentów tych, którzy 
uważają, że nie każdy radca prawny potrafi sporządzić skargę konstytucyjną czy też skargę o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W opinii Członków Radcy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, każdy radca prawny, który 
jest profesjonalnym pełnomocnikiem powinien mieć możliwość podejmowania czynności przed Sądem 
Najwyższym. Istnieje natomiast potrzeba ciągłego doskonalenia zawodowego przez radców prawnych 
do czego nieustająco zachęcamy stwarzając jednocześnie ku temu sprzyjające warunki organizując częste 
szkolenia.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Odwrócony kredyt hipoteczny
Na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz i Wojewody Małopol-
skiego Pana Stanisława Kracika dziekan Rady uczestniczyła w dniu 13 czerwca 2011 roku w konferencji 
zorganizowanej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, poświęconej „Odwrócona hipoteka – szansa 
na godne życie seniora, czy zagrożenie”

Merytorycznie konferencja poświęcona była omówieniu założeń do projektu ustawy o umownym 
tytule „ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym” i dyskusji przeprowadzonej z udziałem Inter-
nautów w II panelach: panel I „Prawne aspekty hipoteki odwróconej – szanse i zagrożenia”, panel II 
„Odwrócona hipoteka w aspekcie społecznym”. W dyskusji aktywnie głos zabrała dziekan Rady, na-
tomiast merytoryczne uwagi do założeń przedstawiła w swoim artykule zatytułowanym „Odwrócony 
kredyt hipoteczny- blaski i cienie” proponowanych rozwiązań opublikowanym w MIDA, Magazyn dla 
Prawników – Nr 5 wrzesień 2011 r.

Refleksje po konferencji organizowanej przez PEOPIL
W dniach 10-11 czerwca w Hotelu Sheraton w Krakowie odbyła się pierwsza w Polsce międzynarodowa 
konferencja prawników specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Charakteryzu-
jący doroczne konferencje PEOPIL praktyczny aspekt spotkania tym razem został skierowany na grunt 
postępowań w sprawach trans-granicznych, a światowej klasy specjaliści dyskutowali o najciekawszych 
i najbardziej aktualnych problemach praktyki orzeczniczej.

PEOPIL to organizacja prawników zajmujących się szkodami osobowymi (Pan-European Organisation of 
Personal Injury Lawyers), która powstała w 1996 roku i od 1998 roku działa oficjalnie jako organizacja 
not-for-profit. Została ona założona przez europejskich prawników w celu rozwinięcia i promowania współ-
pracy sądowej i wzajemnej znajomości systemów prawnych i sądowych w poszczególnych jurysdykcjach, 
w początkowej fazie funkcjonowania organizacji głównie w dziedzinie szkód na osobie.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod patronatem i przy wsparciu finansowym OIRP w Krakowie i RRP, z ra-
mienia których w obradach wzięły udział Panie: Dziekan Michalina Nowokuńska i Danuta Koszyk-Ciałowicz 
(Prezydium KRRP). W zgodnej opinii przedstawicieli samorządu i uczestników konferencji, wśród których 
nie zabrakło polskich radców prawnych, była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń z wiodącymi 
w dziedzinie procesów odszkodowawczych ekspertami z krajów europejskich.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły: wykład o roszczeniach związanych ze schorzeniami wywołanymi 
azbestem i sporach na temat sądów z udziałem ławy przysięgłych, wygłoszony przez rezydenta elekta 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwości (AAJ) – Gare’go Paula, dwukrotnego laureata amery-
kańskiej nagrody dla najlepszego prawnika procesowego oraz wystąpienie Prezesa Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu, Pana Sędziego Andrzeja Niedużaka, który błyskotliwie, w krótkim wystąpieniu, przybliżył słu-
chaczom zasady rządzące się polską procedurą cywilną, mającą zastosowanie do spraw odszkodowawczych.

Mec. Jolanta Budzowska, od lat zajmująca się sprawami z zakresu odszkodowań z tytułu błędów me-



12

Warto wiedzieć 

dycznych, reprezentującą Polskę w Zarządzie PEOPIL, omówiła sytuację poszkodowanych w polskim 
procesie cywilnym. Podkreśliła niekorzystną tendencję orzeczniczą i faktyczny brak równości stron 
w postępowaniu cywilnym, związany m.in. z nie stosowaniem domniemań faktycznych w sytuacji, 
kiedy poszkodowani z przyczyn obiektywnych mają ograniczony dostęp do środków dowodowych. 
Rosnące koszty procesu, w tym przede wszystkim koszty opinii biegłych, zwiększają ryzyko w przypadku 
przegranej w całości lub w części i w praktyce ograniczają dostęp do sądu.

Cennej wiedzy dostarczyła też dyskusja panelowa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw i ataków 
terrorystycznych oraz trybie ich dochodzenia. Stan prac nad ustawodawstwem unijnym związanym 
z regulacją dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek i ich konsekwencjach 
dla poszkodowanych zreferował członek Komisji Europejskiej zajmującej się problematyką konsumencką 
i prawa marketingu: Jens Thommesen.

Niezwykle pouczającym doświadczeniem była analiza case study – prezentacja sytuacji prawnej po-
szkodowanego, ścieżki dochodzenia roszczeń i specyfikacji świadczeń, składających się na rekompensatę 
doznanych szkód – po rządem różnych ustawodawstw: brytyjskiego, niemieckiego, amerykańskiego 
i francuskiego.

Jolanta Budzowska 
Radca prawny

INFORMATYZACJA SAMORZĄDU
Niedawno na stronie internetowej naszej Izby, w części przeznaczonej zarówno dla radców prawnych, 
jak i dla aplikantów pojawiła się nowa zakładka Extranet. Jest to efekt wdrożenia kolejnego etapu 
wprowadzania w skali całego kraju systemu informatycznego firmy Confido, którego ogólną ideą jest 
informatyzacja administracji każdej izby oraz umożliwienie załatwienia większości spraw przez radców 
prawnych i aplikantów w formie internetowego kontaktu z biurem Rady. Program był opisywany na 
łamach Rzeczpospolitej (http://www.rp.pl/artykul/489885.html).

W uproszczeniu system ten będzie miał podobną funkcjonalność jak funkcjonalność bankowych 
systemów informatycznych, przy podobnym poziomie zabezpieczenia danych osobowych. Program 
z powodzeniem sprawdza się w Okręgowej Izbie Radców Prawych w Warszawie od 2008 r. i jest 
wykorzystywany od zeszłego roku również przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Radca prawny już może zgłosić przez Internet zmianę formy wykonywania zawodu, zmianę danych 
osobowych,a także sprawdzić wykaz szkoleń, w których brał udział i ilość uzyskanych punktów szkole-
niowych. W przyszłości będzie mógł sprawdzić stan swoich składek członkowskich oraz przesłać zaświad-
czenie o udziale w szkoleniu, np. z innej izby radców prawnych, w celu doliczenia kolejnych punktów.

Program firmy Confido będzie również stanowił narzędzie do wspomagania procesu dydaktycznego 
w ramach szkolenia aplikantów ułatwiając zarządzanie tym procesem w zakresie planowania, przeka-
zywania materiałów szkoleniowych wybranym grupom szkoleniowym przez osoby prowadzące zajęcia, 
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czy też prowadzenia ewidencji szkoleń . I tak Izba planuje wprowadzenie od przyszłego roku elektronicznej 
formy ewidencjonowania obecności aplikantów na zajęciach, a dla rocznika, który rozpocznie pierwszy 
rok aplikacji także odejście od tradycyjnego dzienniczka aplikanta na rzecz jego elektronicznej wersji.

Istotną funkcjonalnością systemu informatycznego jest możliwość wprowadzenia e-learningu oraz wy-
szukiwarki radców pranych. E-learning pozwoli na przeprowadzanie szkoleń zawodowych przez Internet, 
natomiast wyszukiwarka będzie miała na celu ułatwienie potencjalnemu klientowi z obszaru Unii Euro-
pejskiej odnalezienie kancelarii specjalizującej się w konkretnej dziedzinie prawa, a nawet posługującej 
się wybranym przez klienta językiem narodowym. Wyszukiwarka powinna też ułatwić nawiązywanie 
współpracy między kancelariami krajowymi i zagranicznymi.

Praktyczną i wymierną korzyść z posługiwania się systemem odniosła nasza Izba w przeprowadzaniu 
rekrutacji kandydatów na aplikantów, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego we wrześniu br. Około 
600 kandydatów przed złożeniem w Izbie wymaganych dokumentów wprowadzało swoje dane w przy-
gotowanym przez firmę Confido programie Rekrutacja. Usprawniło to sam proces przyjmowania doku-
mentów w Izbie, który sprowadzał się do weryfikacji tych danych.

Wdrażanie systemu trwa od zeszłego roku , wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym i stanowi 
poważne wyzwanie dla całego naszego samorządu zawodowego. Podczas mojej niedawnej rozmowy 
z prezesem KRRP Maciejem Bobrowiczem oraz wiceprezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem, odpo-
wiedzialnym z ramienia KRRP za informatyzację samorządu ustalono, że w celu usprawnienia wdrażania 
systemu w skali całego kraju, KRRP przejmie od firmy Confido koordynację wdrażania systemu poprzez 
ścisłą współpracęz wyznaczonymi przez Izby koordynatorami, wymianę doświadczeń i prowadzenie 
szkoleń osób obsługujących system w poszczególnych Izbach.

Chciałbym zachęcić koleżanki i kolegów radców prawnych i aplikantów do korzystania z systemu firmy 
Confido. Wyrażam również uznanie dla pięciu aplikantów radcowskich, którzy w pierwszym dniu umiesz-
czenia na naszej stronie Extranetu dostrzegli tą nowość i skorzystali z niej zgłaszając do Izby w formie 
elektronicznej zmianę swoich danych osobowych.

Bogusław Adamczyk 
Wicedziekan ds. aplikacji OIRP w Krakowie
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Doskonalenie zawodowe
Za cztery miesiące, w dniu 31 grudnia 2011 r. kończy się pierwszy, trzyletni Cykl Szkoleń Zawodowych, więc 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 
czerwca 2008 do końca tego roku każdy radca prawny powinien uzyskać liczbę 30 punktów szkoleniowych.

Mimo, iż w okresie pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych komisja doskonalenia zawodowego organizo-
wała zarówno bezpłatne, trzygodzinne szkolenia stacjonarne , jak też kilkudniowe szkolenia wyjazdowe, 
jak również informowała o szkoleniach innych organizatorów, wielu radców prawnych naszej Izby nie 
uzyskało żadnych punktów szkoleniowych. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ wskazuje na nie wyko-
nywanie obowiązku samorządowego uchwalonego w Kodeksie Etyki Radcy prawnego oraz w uchwale 
Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zaniepokojenie nie wypełnianiem obowiązku samorządowego przez naszych radców prawnych wyraża 
także Krajowa Rada Radców Prawnych.

V-ce Prezes KRRP, Pan Jan Łoziński, w piśmie z dnia 25 sierpnia br. skierowanym do Dziekana OIRP w Kra-
kowie, Pani Michaliny Nowokuńskiej prosi o zwrócenie radcom prawnym uwagi, iż ,,...przepis art. 23 
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, statuuje ogólny obowiązek dbałości o rozwój zawodowy radcy prawnego 
poprzez kształcenie ustawiczne, zaś przepis art. 24 statuuje szczególny obowiązek, adresowany do każdego 
radcy prawnego, brania udziału w szkolenia zawodowych na zasadach określonych uchwałą samorządu.

Z treści art. 45 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wynika obowiązek radcy prawnego stosowania się do 
uchwał organów samorządu, niezależnie od ich osobistej oceny. Nie wypełnianie obowiązku brania udziału 
w szkoleniu zawodowym jest jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej”.

W okresie od września do końca tego roku komisja d/s doskonalenia zawodowego zorganizuje szkolenia, 
pozwalające na uzyskanie wymaganych w/w uchwałą KRRP liczbę punktów szkoleniowych.

Bezpłatne, 3 godzinne szkolenia wtorkowe będą się odbywać w auli. im. prof Danka w Uniwersytecie 
Pedagogicznym przy ul Podchorążych 2 w Krakowie w następujących terminach : 20 września, 25 paź-
dziernika, 22 listopada i 13 grudnia br.

W dwie soboty, tj. 8 października oraz 26 listopada br. odbędą się szkolenia 5 godzinne, także na Uni-
wersytecie Pedagogicznym.

W dniu 20 września br. od godziny 17 do 20 wykład o doręczeniach w postępowaniu cywilnym wygłosi 
sędzia Zbigniew Miczek, a 8 października br. od godz.10 do 15 sędzia Janusz Płoch wygłosi wykład o czyn-
nościach procesowych pełnomocnika w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa 
upadłościowego i naprawczego.

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

Mimo wysiłków organizacyjnych V-ce Dziekana Wiesława Hudymy oraz członków komisji d/s doskona-
lenia zawodowego, Pani Elżbiety Babicz (w Tarnowie) i Pana Waldemara Bagińskiego (w Nowym Sączu), 
w szkoleniach w Tarnowie i Nowym Sączu bierze udział zaledwie kilka lub co najwyżej kilkanaście osób.
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Komisja apeluje do radców prawnych z Tarnowa i Nowego Sącza o większe zainteresowanie organizowa-
nymi w tych miastach wykładami szkoleniowymi, które oprócz podniesienia wiedzy, pozwolą na uzyskanie 
wymaganych punktów szkoleniowych.

Także Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP zorganizuje tej jesieni szkolenia, pozwalające na uzyskanie 
punktów szkoleniowych.

Oprócz szkoleń ogólnopolskich CSU KRRP organizuje w Zakopanem od 1 do 23 października br. dla 
naszej Izby oraz Izby rzeszowskiej szkolenie regionalne z zakresu prawa i postępowania administracyj-
nego. Szczegółowe informacje, program szkolenia oraz karty zgłoszenia zostały umieszczone na stronie 
internetowej naszej Izby: www.oirp.krakow.pl na stronie głównej zakładki „doskonalenie zawodowe”.

Komisja zwraca się do radców prawnych, którzy posiadają zaświadczenia o odbytych szkoleniach zawo-
dowych organizowanych przez inne Izby, KRRP, a także przez pracodawców i inne instytucje szkoleniowe 
o przedkładanie 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.

Przypominamy, iż po zmianie Uchwały Nr 30 /B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia 
zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, od 21 
maja br. do form szkolenia zawodowego, za które przyznawane są punkty szkoleniowe zalicza się także 
udział w szkoleniu zawodowym w formie e-learningu lub w formie wykładu internetowego, organizo-
wanych przez organy samorządu, jeżeli zawierają system sprawdzalności uczestnictwa w tych formach 
szkolenia oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa.

Magdalena Mac - Szponder 
Radca prawny 

Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie

Wakacje za aplikantami i kolokwia czas zacząć
Tak, tak, wszystko co dobre szybko się kończy i pora wracać do zajęć szkoleniowych i praktycznych ob-
jętych programami szkolenia poszczególnych roczników aplikacji.

W letnich miesiącach roku szkoleniowego niewiele z pozoru się dzieje, nie ma zajęć, aplikanci wyjeżdżają 
na wakacje. Jednak to nie oznacza, że dwa miesiące wakacyjnej przerwy to czas „nic nie robienia”. Dla 
pracowników pionu aplikacji w OIRP w Krakowie był to czas na przygotowanie kolokwiów, a dla apli-
kantów czas nauki.

Już w poprzednim Biuletynie zapowiadaliśmy zmiany dotyczące zasad zdawania kolokwiów na poszcze-
gólnych latach aplikacji. Dotyczy to zarówno form zaliczania poszczególnych przedmiotów, a także ocen 
jakie są przewidziane za uzyskanie różnej ilości punktów. Wszystkie te zmiany są opublikowane w dwóch 
ważnych uchwałach Krajowej Radcy Radców Prawnych – Nr 38/VIII/2011 w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego programu aplikacji oraz Nr 39/VIII/2011 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
odbywania aplikacji radcowskiej, obie z dnia 21 maja 2011 r.



16

Szkolenia

Zaczniemy od II roku…
…bo wspomnianych zmian już doświadczają na wła-
snej skórze aplikanci tego rocznika. Od 3 września 
do 31 października podzieleni na grupy zdają ustne 
kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń spo-
łecznych. Potwierdziły się plany, o których wspomi-
nano w poprzednim Biuletynie i faktycznie powołano 
dwie komisje do przeprowadzenia kolokwium z tego 
przedmiotu. W pierwszej „głównodowodzącą” jest 
Pani sędzia Jolanta Frańczak, która – co podkreślamy 
– jest autorką wszystkich pytań, w drugiej Pan radca 
prawny Arkadiusz Sobczyk. Osoby, które mają zda-
wać przed drugą komisją są – łagodnie rzecz ujmu-
jąc – trochę przestraszone. Nie dziwimy się, zawsze 
to lepiej zdawać u osoby, która prowadziła wykłady 
z danego przedmiotu, którą się spotykało przez nie-
mal pół roku, którą po prostu się zna. Biorąc jednak 
pod uwagę, iż w pierwszym dniu kolokwium na 46 
zdających aplikantów tylko jedna osoba otrzymała 
ocenę negatywną, a aż 24 osoby otrzymały piąteczki 
– jesteśmy spokojni o stan przygotowania aplikantów 
II roku z prawa pracy. Przecież Kodeks pracy i inne 
akty prawne odnoszące się do prawa pracy są takie 
same, więc bez większego znaczenia powinno być to 
przed jaką komisją ten przedmiot się zalicza. Zresztą 
stan zdenerwowania u aplikantów wystąpił i u tych, 
którzy zdawali przed pierwszą komisją. Kilku aplikan-
tów było tak przejętych , iż zaczynając odpowiedź 
zwracali się do komisji per „wysoki sądzie”, co oczy-
wiście wywoływało wesołość u członków komisji.

Za wszystkich trzymamy kciuki i oby piątek było jak 
najwięcej w obu komisjach.

Jeszcze w trakcie trwania kolokwium z prawa pracy 
i prawa ubezpieczeń społecznych, 3 października apli-
kanci będą zdawać pisemne kolokwium z prawa ro-
dzinnego (kolokwium poprawkowe 17 października). 
Listopad to czas przewidziany na prawo gospodarcze, 
upadłościowe i naprawcze oraz ochronę własności 
intelektualnej (7 listopada termin pierwszy, poprawka 

Strona aplikanta

Prawnicy nigdy nie powinni zadawać pytań bab-
ciom z Missisipi, jeśli naprawdę nie są gotowi na 
odpowiedź. Podczas procesu w małym miastecz-
ku na południu stanu pełnomocnik prokuratora 
wezwał swojego pierwszego świadka – starszą 
kobietę. Zbliżył się do niej i zapytał: „Pani Jones, 
czy pani mnie zna?”.

Kobieta odpowiedziała: „Tak, znam pana, panie 
Williams. Znam pana, odkąd pan był małym 
chłopcem i szczerze − był pan dla mnie wielkim 
rozczarowaniem. Pan kłamie, zdradza żonę, mani-
puluje ludźmi i obgaduje ich za plecami. Myśli pan, 
że jest wielkim paniczem, jednak nie potrafi sobie 
zdać sprawy z tego, że nigdy nie będzie nikim wię-
cej niż marnym gryzipiórkiem. Tak, znam pana”.

Prawnika zamurowało. Nie wiedząc, co począć, 
wskazał na drugą stronę sali i spytał: „Pani Jones, 
czy zna pani pełnomocnika obrony?”.

Kobieta znów rozpoczęła tyradę: „Tak, pana Bra-
dleya również znam, odkąd był młodzieńcem. Jest 
leniwym bigotem z problemem alkoholowym. Nie 
potrafi zbudować normalnego związku z kimkol-
wiek, a jego kancelaria prawna jest jedną z najgor-
szych w całym stanie. Nie wspominając już o tym, 
że zdradzał swoją żonę z trzema różnymi kobie-
tami. Jedną z nich była pana żona. Tak, znam go”.

Pełnomocnik obrony zamarł.

Sędzia poprosił obu pełnomocników do swej ławy 
i stonowanym, cichym głosem powiedział:

„Jeśli którykolwiek z was, idiotów, spyta ją, czy 
mnie zna, wyślę was obu na krzesło elektryczne”.

mgr Edyta Klek

Chwila na uśmiech…
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21 listopada)) a także prawo spółek handlowych, kodeks wykroczeń, postępowania o wykroczenia oraz 
kodeks karno skarbowy (29 listopada).

Ostatnie kolokwium poprawkowe przewidziane jest na 13 grudnia i z tym dniem zakończy się okres 
zdawania kolokwiów na drugim roku. To pozwoli opiekunom, kierownikowi szkolenia i dziekanowi ds. 
aplikacji na zaliczenie II roku do końca grudnia i przygotowanie planu szkolenia dla III już roku aplikacji.

I rocznik zaczyna troszkę później…
…tzn. od 19 września aplikanci I roku rozpoczną zdawanie ustnego kolokwium z zasad wykony-
wania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz podstaw funkcjonowania samorządu 
radców prawnych. To kolokwium będą zdawać przez 8 wrześniowych popołudni, w grupach po 21 
lub 22 osoby.

10 października „pierwszaki” zdawać będą w formie testu dwa kolokwia - z prawa konstytucyjnego 
i ustroju organów ochrony prawnej w Polsce oraz z prawa karnego materialnego kolokwium po-
prawkowe 24 października. Listopad przewidziany jest na zdawanie prawa karnego procesowego 
(10 listopada termin pierwszy, 24 listopada – poprawka), a 5 grudnia to dwa trudne kolokwia: 
z prawa cywilnego materialnego i z postępowania cywilnego. Ewentualna poprawka z tych ostatnich 
kolokwiów odbędzie się 19 grudnia.

A potem już tylko święta i nowy, II rok szkoleniowy od stycznia 2012.

Czwarty rocznik aplikantów, tych którzy aplikację rozpoczynali w 2008 r. w większości szczęśliwie 
zakończył swoje zmagania o zdobycie zawodu radcy prawnego, o czym już napisano na poprzednich 
stronach tego numeru Biuletynu.

Przed aplikantami III roku ciąg dalszy zajęć szkoleniowych a w perspektywie kolokwium z prawa 
podatkowego. Zakończą zajęcia 22 listopada i będą mieć naprawdę dużą przerwę zanim rozpocznie 
się „bój ich ostatni” czyli ostatnie 6 miesięcy zajęć szkoleniowych przed egzaminem radcowskim.

Informacja o działalności Klubu Seniora
W ostatnim czasie zmienił się skład Zarządu Klubu. Aktualnie przedstawia się on następująco:

•	 przewodniczący Henryk Okraska,

•	 z-ca przewodniczącego Andrzej Olszański,

•	 sekretarz Barbara Ostrowska - Płaszewska, kierująca zarazem sekcją kulturalno-oświatową,

•	 członek Zarządu Jadwiga Klimaszewska, kierująca sekcją rekreacyjno -sportową,

•	 członek Zarządu Władysław Wójcik, kierujący sekcją socjalno-bytową, a zarazem pełnomocnik 
Kapituły Funduszu Seniora.

W planach na najbliższy okres przewidziane jest także powołanie skarbnika.
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Siedziba i biuro Klubu mieści się aktualnie przy ul. Grzegórzeckiej 79 (parter), w (31-559) Krakowie, 
telefon 12 414-01-96, w świeżo odremontowanym i wyposażonym pomieszczeniu.

Po okresie wakacyjnym Zarząd Klubu zaktywizuje swoją działalność wraz z opracowaniem kwar-
talnego harmonogramu zamierzeń.

Wszelkie propozycje w tym zakresie będą mile widziane.

Aktualnie przygotowywany jest projekt Regulaminu organizacyjnego Klubu.

Imprezy organizowane przez Klub w najbliższym czasie to:

•	 10.09.2011 r. - wycieczka trasą Krynica-Jaworzyna Krynicka (kolejką linową) -Runek-Hala Ła-
bowska-Łaziska-Łomnica Zdrój-Piwniczna Zdrój,

•	 15.10.2011 r.- jednodniowa wycieczka do Sandomierza powiązana ze zwiedzaniem miasta i jego 
okolic z przewodnikiem , organizowana przez Klub Seniora i Komisję ds. sportu i rekreacji OIRP 
w Krakowie.

Tradycyjnie, w każdą drugą środę miesiąca, od godz. 16.00, organizowane były spotkania senio-
rów w restauracji i klubie Molier przy ul. Szewskiej. Niestety, ostatnio lokal ten został czasowo 
zamknięty; czekamy na jego ponowne otwarcie.

Informacje o imprezach organizowanych przez Klub są zamieszczane na stronie internetowej 
OIRP w dziale Klub Seniora.

Niezależnie od tego, informacje związane z działalnością Klubu będą przekazywane w Biuletynie 
Informacyjnym OIRP.

Stałe dyżury członków Zarządu w biurze Klubu pełnione są w każdy poniedziałek i czwartek od 
godz. 11.00-13.00.

W innym terminie członkowie Zarządu będą spotykać się z seniorami lub innymi zainteresowanymi 
osobami po telefonicznym uzgodnieniu.

Henryk Okraska 
Przewodniczący Klubu Seniora

Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 8 czerwca 2011 r. 
do 31 sierpnia 2011 r.

Na dzień 31 sierpnia 2011 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Krakowie wpisanych było 1944 radców prawnych, w tym:
•	 1379 wykonujących zawód radcy prawnego,
•	 560 osób nie wykonujących zawodu a w tym 151 osób mających zawieszone prawo do wyko-

nywania zawodu radcy prawnego.

Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 2 prawników.

Różne
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W okresie od 8 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 
zostały podjęte następujące uchwały:

Na listę radców prawnych wpisano:
•	 12 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 

ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
•	 9 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 

ust. 2 ustawy o radcach prawnych
•	 204 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 

ust.1 ustawy o radcach prawnych

Skreślono jedenastu radców prawnych, w tym:
•	 trzech zmarłych radców prawnych: Dziewońska Alicja, 

Idzior Józef, Gąsiorowski Stanisław
•	 sześciu radców prawnych na Ich wniosek
•	 jednego radcę prawnego na wniosek Skarbnika Rady
•	 jednego radcę prawnego po przeniesieniu wpisu do 

innej Izby

Zawieszono prawo do wykonywania zawodu dziewięciu 
radcom prawnym na Ich wniosek.

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela  
Kierownik Biura OIRP w Krakowie 

Różne

Kodeks  
postępowania 
cywilnego 
Komentarz 

NOWOŚĆ!

Kodeks postępowania 
cywilnego 
Komentarz. Tom I-V
pod redakcją  
Henryka Doleckiego  
oraz Tadeusza Wiśniewskiego

Autorzy komentarza to praktycy,  
w większości sędziowie Sądu Najwyższego.

Książki do kupienia  
w księgarni internetowej

Z limeryków powakacyjnych

Pewien radca, żywiołowy dosyć duch,
entuzjazmu i energii ma za dwóch,

– po szaleństwach więc wakacji
wraca działać w korporacji,

w życiu bowiem ceni rozmach oraz ruch.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków poszkoleniowych

Pewien radca, dość gruntownie przeszkolony,
końcem nauk nie jest wcale zawiedziony,

równie wiele bowiem frajdy
dają mu jesienne rajdy

 – perspektywą ich jest mocno ożywiony!

Joanna Włodarczyk
Radca prawny


