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Jeżeli Boże Narodzenie, to jedynie takie,

w czasie którego każdy z nas znajdzie i zachowa 
chociaż jedną radosną chwilę.

Jeżeli Nowy Rok, to tylko ten,

który przyniesie nam co najmniej jedno pogodne 
spojrzenie wstecz

i bardzo wiele powodów do satysfakcji w ciągu 
następnych dwunastu miesięcy.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie
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 Od Dziekana / Ważne w OIRP

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Kończymy kolejny rok naszej samorządowej działalności, rok trudny, ale dla samorządu radcowskiego dobry. 
Wykonujemy zawód wszystkim potrzebny w sposób godny i nowoczesny.
Jesteśmy największym w Polsce samorządem zawodowym spośród zawodów prawniczych, bo liczącym 
ponad 27 tysięcy radców prawnych i ponad 13 tysięcy aplikantów radcowskich. W chwili oddawania Biule-
tynu Informacyjnego do druku tj na dzień 30.11.2010 r., w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 
wpisanych na listę radców prawnych są 1940 osoby a na listę aplikantów radcowskich 1122 osoby.
W grudniu bieżącego roku przeprowadzamy, po raz pierwszy wg nowych zasad na I roku aplikacji – pisemne 
kolokwium z 6-ciu przedmiotów, rozpoczniemy realizację II edycji projektu „Małopolski radca prawny przed 
sądami Unii Europejskiej”, przygotowujemy nowy cykl szkoleń z ważnych dziedzin prawa, współorganizuje-
my konferencje i w nich uczestniczymy rozszerzając w ten sposób pole naszej aktywności zawodowej oraz 
zmieniamy zasady dotyczące rozdziału tzw. „urzędówek”. Ciasno się robi na rynku pracy, zatem aktywność 
każdego radcy prawnego jest dzisiaj niezbędna.
Zachęcam Koleżanki i Kolegów do czytania Biuletynu Informacyjnego, którego lektura być może zainspiruje 
Was do aktywności intelektualnej i ułatwi pozyskanie klientów w nowych dziedzinach prawa lub takich, które 
dotychczas nie były przedmiotem Waszego specjalnego zainteresowania, a także w sprawach, na które do 
tej pory nie zwróciliście uwagi.
Niezbędne jest również stałe i systematyczne pogłębianie wiedzy, niezbędna jest specjalizacja, a także spo-
kojne, cierpliwe, rozważne i przemyślane działanie.

Więcej uśmiechu i optymizmu w zdobywaniu rynku pracy.

 Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Urzędówki po nowemu!!!
Krajowa Rada Radców Prawnych na swoim ostatnim posiedzeniu w VII kadencji w dniu 15 października 
2010 roku podjęła uchwałę nr 152/VII/2010 w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia 
spraw z urzędu. Uchwała została opublikowana na stronach internetowych KRRP (www.kirp.pl) i naszej 
OIRP (www.oirp.krakow.pl).

W ślad za tym straciły moc:

•	 uchwała Nr 475/VI/05 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2005 roku, w sprawie 
wyznaczenia radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu,

•	  uchwała Nr 36/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 września 2008 roku, o uchwaleniu 
„Dobrych praktyk radcy prawnego wyznaczonego z urzędu w postępowaniu dotyczącym skargi kasacyjnej, 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi konstytucyjnej”.
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Ważne w OIRP

Co istotnego wynika z uchwały?

Uchwała przewiduje, że pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu dotyczy wszystkich radców 
prawnych, bez względu na formę wykonywania zawodu radcy prawnego. Uchwałą został wprowadzony 
„Regulamin postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do 
prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego”, który ma odpowiednie 
zastosowanie w innych postępowaniach, gdzie przewidziana jest pomoc prawna z urzędu. Powołany regu-
lamin stanowi m. in., że:

•	 rada okręgowej izby radców prawnych upoważnia dziekana, wicedziekana lub sekretarza do wyznaczenia 
radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu,

•	 wyznaczenie radcy prawnego do prowadzenia spraw z urzędu następuje w kolejności alfabetycznej, chyba, 
że radca prawny wyrazi zgodę na wyznaczenie go poza kolejnością alfabetyczną,

•	 rada okręgowej izby radców prawnych może ustalić odrębne reguły wyznaczania radców prawnych do 
prowadzenia spraw z urzędu.

Nasza Rada korzystając z upoważnienia zawartego w regulaminie, postanowiła ustalić następujące zasady 
wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Stworzono dwie listy radców prawnych, każda w kolejności alfabetycznej, z podziałem na rejony krakowski, 
nowosądecki i tarnowski.

Na liście pierwszej „urzędówki wg specjalizacji” – wpisuje się nazwiska i imiona radców prawnych, którzy 
odpowiedzieli pozytywnie na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej „urzędówek” (zamieszczonej w po-
przednim Biuletynie) lub też później zgłosili się do Rady, wskazali dziedziny prawa, w których się specjalizują 
i wyrazili zainteresowanie prowadzeniem spraw z urzędu.

Na liście drugiej „ urzędówki bez specjalizacji”– wpisuje się nazwiska i imiona pozostałych radców prawnych, 
nie wymienionych na liście pierwszej.

Każda z list składa się z dwóch działów – A i B. W dziale A danej listy wpisuje się nazwiska i imiona radców 
prawnych wykonujących zawód w kancelarii radcy prawnego lub w spółce, o której mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o radcach prawnych. W dziale B danej listy wpisuje się nazwiska i imiona radców prawnych wyko-
nujących zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Ustalono następujący tryb przydzielania spraw z urzędu:

Do prowadzenia danej sprawy z urzędu w pierwszej kolejności będą wyznaczani radcy prawni z listy pierwszej 
z działu A, potem z działu B, wg specjalizacji w danej dziedzinie.

W następnej kolejności będą wyznaczani radcy prawni z listy drugiej z działu A, a potem z działu B.

Zwracam jednocześnie uwagę na przepis art. 118 § 3 Kpc, z którego wynika, że radca prawny, który z ważnych 
przyczyn nie może zastępować strony w procesie, o zwolnienie z tego obowiązku może wystąpić do Sądu, 
a nie do rady okręgowej izby radców prawnych. Inaczej jest w postępowaniu administracyjnym – zgodnie 
z § 2 ust. 3 omawianej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych – radca prawny ustanowiony przez sąd 
administracyjny może z ważnych przyczyn wnosić do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych lub 
działającego z jej upoważnienia dziekana, wicedziekana lub sekretarza o zwolnienie go od obowiązku zastę-
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Ważne w OIRP / Warto wiedzieć

powania strony z urzędu. Jakie są to ważne przyczyny zostało określone w tym samym przepisie uchwały.

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów, którzy są zainteresowani prowadzeniem spraw z urzędu, a nie wypełnili 
ankiety, o której wyżej mowa, aby pisemnie zgłaszali gotowość prowadzenia spraw z urzędu i dziedziny 
prawa, w których się specjalizują.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

„W Imię prawa”
W dniu 29 października 2010 roku odbyła się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
sesja naukowa pt: 30 rocznica założenia w Krakowie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 
NSZZ „Solidarność” – Społecznej Rady Legislacyjnej 1980-1992, pod patronatem honorowym Lecha Wa-
łęsy, Bogdana Borusewicza – Marszałka Senatu RP, Krzysztofa Kwiatkowskiego – Ministra Sprawiedliwości, 
Antoniego Górskiego – Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Na sesji naukowej, którą otworzyli i prowadzili prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Kazimierz Barczyk – b. Prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 
NSZZ „Solidarność” – sekretarz Społecznej Rady Legislacyjnej, obecnie radca prawny i adwokat, zgromadzili 
się wybitni prawnicy z całej Polski, naukowcy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, w tym 
uczestnicy prac COIU, którzy 30 lat temu uznali, że naprawę państwa trzeba zacząć od naprawy prawa. COIU 
„S” wraz z jego Społeczną Radą Legislacyjną kierowaną przez b. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. 
Stefana Grzybowskiego, było zespołem społecznych ekspertów prawniczych z różnych dziedzin prawa, które 
opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw, w tym: założenia Konstytucji i Kodeksu cywilnego, 
Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks pracy oraz miedzy innymi projekty ustaw o Sądzie 
Najwyższym, o Adwokaturze, o Radcach Prawnych, o Notariacie, o Policji i Prawo gospodarcze.

Wybitny historyk państwa i prawa prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Grodziski stwierdził, 
że „był pod wrażeniem skali i wielkości prac prawniczych podjętych dla naprawy Rzeczypospolitej – najwięk-
szego społecznego wysiłku prawników od czasu Konstytucji 3 Maja”.

Uczestnikami prac COIU „S” – SRL z naszego środowiska radcowskiego byli między innymi: Kol. Jacek Żu-
ławski wraz z małżonką prof. dr. hab. Czesławą Żuławską, Stefan Płażek, Krzysztof Barchański radca prawny, 
obecnie adwokat oraz Prof. dr hab. Michał du Vall.

Podczas sesji naukowej podkreślono konieczność stworzenia podobnego zespołu, składającego się z teorety-
ków i praktyków prawa, który społecznie dokonałby przeglądu dzisiejszego ustawodawstwa. Uczestnicy sesji 
oglądali film zrealizowany przez Województwo Małopolskie „W Imię prawa” w reżyserii Dariusza Walusiaka. 
Postanowiono zgromadzić się za rok w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W sesji naukowej uczestniczyła na zaproszenie Rektora UJ Dziekan Rady Michalina Nowokuńska, która 
reprezentowała także Prezesa KRRP Pana Macieja Bobrowicza.

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć

IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych
W dniach 4 – 6 listopada 2010 roku odbył się w Warszawie IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych, w którym 
uczestniczyło 274 radców prawnych – delegatów na Zjazd oraz 19 przedstawicieli aplikantów radcowskich. 
Z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w obradach Zjazdu wzięło udział łącznie 21 osób.

Obrady odbyły się w bardzo merytorycznej i podniosłej atmosferze. Zjazd zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele najwyższych władz państwowych, sądownictwa, prokuratury, Naczelnej Rady Adwokackiej 
i Rzecznik Praw Obywatelskich oraz liczne delegacje krajowe i zagraniczne.

Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych wybrany został ponownie Pan Maciej Bobrowicz. Serdecznie 
gratulujemy.

Delegaci wybrali członków Krajowej Rady Radców Prawnych, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Z naszej Izby na członków Krajowej Rady Radców Prawnych podczas Zjazdu wybrano: Kol. Annę Sobczak 
i Kol. Wiesława Hudymę, natomiast Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kra-
kowie w dniu 19 czerwca 2010 roku wybrało Kol. Danutę Koszyk – Ciałowicz na stałego członka Krajowej 
Rady Radców Prawnych.

Ponadto w skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrano Kol. Annę Piątkowską, na zastępcę Rzecznika 
Dyscyplinarnego Kol. Barbarę Biedroń i w skład Wyższej Komisji Rewizyjnej wybrano Kol. Alicję Juszczyk. 
W pracach Komisji Uchwał i Wniosków aktywnie uczestniczył Kol. Wiesław Hudyma, który był jej przewod-
niczącym oraz w pracach Komisji Mandatowej brała udział Kol. Elżbieta Woźniak.

Krajowa Rada Radców Prawnych 
na swoim pierwszym posiedzeniu 
w dniu 20 listopada 2010 roku 
wybrała Prezydium KRRP. Człon-
kiem Prezydium została ponow-
nie wybrana Kol. Danuta Koszyk 
– Ciałowicz. Wybranym naszym 
Koleżankom i Kolegom do organów 
Krajowej Izby Radców Prawnych 
w imieniu Rady jak również swoim 
własnym serdecznie gratuluję oraz 
życzę wytrwałości i zaangażowania 
w pracy na rzecz samorządu rad-
cowskiego.

W części oficjalnej Zjazdu miało 
miejsce miłe wydarzenie – Pan 
Zenon Klatka – były Prezes Krajo- Nasi wybrani do władz KRRP
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Warto wiedzieć

wej Rady Radców Prawnych został 
udekorowany przez Sekretarza Sta-
nu Kancelarii Prezydenta Krzysztofa 
Huberta Łaszkiewicza „Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski”. 
Bardzo serdecznie gratuluję Panu 
Prezesowi tak pięknego wyróżnienia, 
które jest dowodem uznania zasług 
Pana dla samorządu radcowskiego.

W trzecim Dniu obrad Kol. Andrzej 
Hanusz kończąc pracę w organach 
KRRP pożegnał się z delegatami 
w sposób niezwykle miły i sympa-
tyczny, opowiadając o swoich doko-
naniach na rzecz samorządu, który 
był częścią jego życia. Delegaci 
owacjami na stojąco podziękowali 
Kol. Andrzejowi Hanuszowi za Jego 
bezgraniczne poświęcenie i oddanie 
sprawom samorządowym. Takich 
„Andrzejów Hanuszów” więcej chy-
ba nie będzie.

Wracając do części merytorycznej – 
Zjazd podjął kilka ważnych dla samo-
rządu uchwał, a mianowicie:

•	 w sprawie wytycznych działań – 
samorządu i jego organów w la-
tach 2011-2013,

•	 w sprawie przeprowadzania wybo-
rów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, 
a także podejmowania uchwał przez organy samorządu,

•	 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich,

•	 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Wymienione uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych opublikowane są na stronie Internetowej Krajowej 
Rady Radców Prawnych – www.kirp.pl

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Delegaci OIRP w Krakowie na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych
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Warto wiedzieć

Coś o etyce zawodowej, czyli o nowościach,  
które każdego z nas powinny zainteresować
Z pewnym zaskoczeniem (by nie rzec: przerażeniem) stwierdzam, że zasady etyki naszego zawodu stanowią 
dla niektórych z radców prawnych pewien problem. Bo jak się nie dziwić na przykład w sytuacji, w której 
jeden radca prawny wnioskuje do sądu o dopuszczenie dowodu z przesłuchania innego radcy prawnego na 
okoliczności objęte tajemnicą zawodową? A niestety, z takimi przypadkami miałam do czynienia.

Z niedowierzaniem słucham, że pewne oczywiste naruszenia zasad etyki zawodowej tłumaczone są tym, że 
„…przecież sąd orzekający nie miał nic przeciwko takiemu czy innemu zachowaniu radcy prawnego na sali 
rozpraw…”, które to zachowanie stanowiło ewidentne naruszenie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Przecież 
to my sami mamy obowiązek ów Kodeks znać i go przestrzegać, absolutnie nie licząc na to, że ktoś poza nami 
samymi zwróci nam uwagę na jego postanowienia! Kodeks Etyki Radcy Prawnego, czy się z nim zgadzamy, 
czy też nie, wszystkich nas obowiązuje i co więcej, ustala ramy postępowania, które wyróżnia nas spośród 
innych zawodów, gdyż możemy zakładać, że radca prawny właśnie w tych ramach będzie się poruszał i poza 
posiadaniem magicznej dla większości społeczeństwa wiedzy tajemnej o prawie oraz czegoś, co określa się 
wychodzącym z użycia słowem „kindersztuba”, będzie wiedział, że w określonych życiowych sytuacjach 
istnieją pewne szczególne zasady moralne, które właśnie radca prawny winien prezentować.

Mam nadzieję, że ten przydługi moralizatorski z lekka wstęp nie zniechęcił czytelnika do dalszej lektury, chcę 
przekazać kilka „etycznych nowości”, licząc na to, że zachęci to niektórych z nas do sięgnięcia do dostępnych 
aktualnych wersji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i zwrócenia uwagi na jego treść, a to z kolei odciąży Zespół 
Wizytatorów, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Sąd Dyscyplinarny z konieczności zajmowania się przypadkami, 
które (głęboko w to wierzę w swej naiwności) nigdy by się nie zdarzyły, gdyby zasady Kodeksu były nam znane.

IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który odbywał się od 4 do 6 listopada 2010r. podjął dwie uchwały 
istotne z punktu widzenia etyki zawodu radcy prawnego.

W pierwszej z uchwał przyjęto do stosowania Kodeks Etyki Prawników Europejskich, który wiąże polskich 
radców prawnych podczas ich działalności trans granicznej. Pełny tekst uchwały wraz z Kodeksem Etyki 
Prawników Europejskich wkrótce zostanie udostępniony na stronie internetowej naszej Izby i gorąco zachę-
cam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią. Pragnę zaznaczyć, że kwestia, którą będę 
omawiała przy okazji prezentowania zmian Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w Kodeksie Etyki Prawników 
Europejskich uregulowana jest prawie identycznie.

Druga uchwała dotyczyła zmian Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Poza zmianami o charakterze stylistyczno 
– technicznym, oraz uzupełnienia art. 25 o lit. h) w brzmieniu: „h) dotyczące sponsorowania, jeżeli działal-
ność sponsorska nie jest prowadzona zgodnie z uchwał właściwego organu samorządu”, bardzo istotne jest 
wprowadzenie w art. 12 Kodeksu ustępu oznaczonego numerem „4” w brzmieniu: „4. Radca prawny obo-
wiązany jest zachować w tajemnicy, także wobec sądu i innych organów orzekających w sprawie, przebieg 
i treść pertraktacji ugodowych.”

Należy podkreślić, iż wprowadzony zapis jest bardzo istotny z punktu widzenia praktycznych problemów, 
jakie powstawały w ostatnim okresie. Otóż brak wyraźnej regulacji dotyczącej zachowania w tajemnicy 
przebiegu i treści pertraktacji ugodowych skutkował poważnymi perturbacjami zarówno na linii relacji po-
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między radcami prawnymi, jak i radcami prawnymi i adwokatami. W dawnym art. 22 Zasad Etyki Radcy 
Prawnego z 2000r., jak i w wersji z 1995 znajdował się przepis art. 22 o następującej treści „Radca praw-
ny obowiązany jest zachować w tajemnicy, także wobec sądu i innych organów orzekających w sprawie, 
przebieg i treść pertraktacji ugodowych, chyba że strony, których pertraktacje dotyczyły, wyrażą zgodę na 
ich ujawnienie”. Przepis o analogicznej treści znajduje się w obecnie obowiązującym Zbiorze Zasad Etyki 
Adwokackiej i Godności Zawodu z roku 1998 w §33 – „Wszelkie pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze 
prowadzone z udziałem adwokatów i radców prawnych nie podlegają ujawnieniu”. Stąd też, po uchwaleniu 
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, doszło do sytuacji, w której brak wskazanych regulacji skutkował de facto 
obniżeniem wypracowanych standardów postępowania radców prawnych. W efekcie, w relacjach z adwoka-
tami, mogliśmy napotkać na opór w prowadzeniu pertraktacji ugodowych (na których w danym momencie 
mogło nam bardzo zależeć) z uwagi na brak jednoznacznego zapisu dotyczącego tej kwestii. Oczywiście, 
odpowiednie porozumienia w sprawie zachowania poufności mogły usunąć wszelkie wątpliwości i obawy 
co do lojalności drugiej strony reprezentowanej przez radcę prawnego. Niemniej jednak, w razie zgłaszania 
do organów samorządu przez radców prawnych, bądź adwokatów skarg na ujawnianie treści lub przebiegu 
pertraktacji ugodowych, koniec znośne było wywodzenie zakazu z zasad ogólnych Kodeksu Etyki Radcy 
Prawnego, a to z kolei budziło zastrzeżenia ze strony radców prawnych, których skargi dotyczyły.

Powyższe problemy przeszły jednak do historii i każdy z nas powinien pamiętać o uchwalonej zmianie w mo-
mencie przystępowania do pertraktacji ugodowych. Zwracam również uwagę na to, iż nie należy liczyć na 
to, że sąd bądź organ administracji będzie stał na straży przestrzegania omawianej zasady etyki, gdyż, poza 
faktem, iż nie należy to do kompetencji tych organów, w wielu przypadkach treść Kodeksu nie jest znana 
przedstawicielom innych zawodów prawniczych.

Anna Sobczak 
Radca prawny 

Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie

Debata w Auditorium Maximum  
przy ul. Krupniczej w Krakowie
W dniu 16 listopada 2010 r. na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA (The Euro-
pean Law Students’ Association) przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie wicedziekan 
ds. aplikacji Bogusław Adamczyk uczestniczył w corocznym spotkaniu ze studentami prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, którego celem jest zaprezentowanie specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego. Spo-
tkania odbywają się z przedstawicielami wszystkich zawodów prawniczych i mają pomóc absolwentom prawa 
w wyborze dalszej drogi życiowej. Tym razem prezentacja zawodu radcy prawnego i adwokata odbyła się 
w nowej formule, a mianowicie przybrała postać dyskusji panelowej na temat połączenia zawodu adwokata 
i radcy prawnego. W dyskusji uczestniczyła adwokat dr Dobrosława Szumiało-Kulczycka z Katedry Postępo-
wania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Rady ORA w Krakowie adwokat Marcin Kosior-
kiewicz, a moderatorem dyskusji był doktorant z Katedry Prawa Europejskiego, aplikant adwokacki Robert 
Mężyk. Dyskusja miała interesujący przebieg i odbywała się w spokojnej a także merytorycznej atmosferze. 
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Dla przedstawiciela OIRP stanowiła okazję do przedstawienia kontrargumentów dla tezy, że świadczenie 
pomocy prawnej wykonywanej w ramach stosunku pracy sprzeciwia się zasadzie niezależności adwokata 
i wyklucza możliwość prowadzenia obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych. Wskazano na wyniki 
badań, z których wynika, że w krajach Unii Europejskiej w 10 państwach dopuszczalne jest łączenie formy 
wykonywania zawodu adwokata w ramach umowy o pracę z wykonywaniem obron w sprawach karnych. 
Przedstawiciel ORA sam zauważył, że świadczenie pomocy prawnej przez adwokata, który wykonuje ją na 
rzecz dużego holdingu w ramach umowy cywilnoprawnej jest de facto zbliżone do stosunku pracy. Wice-
dziekan B. Adamczyk sformułował zatem pogląd, że nie forma wykonywania zawodu powinna być gwarancją 
niezależności profesjonalnego prawnika, ale dobrze opracowane, a następnie egzekwowane zasady etyki.

Innym argumentem przeciwko rozszerzaniu uprawnień radców prawnych było przekonanie pozostałych 
uczestników dyskusji, że prowadzenie spraw karnych wiąże się z koniecznością posiadania dużego doświad-
czenia w tej dziedzinie. Wicedziekan argumentował, że doświadczenie zdobywa się w praktycznym zajmo-
waniu się daną dziedziną prawa, a obecnie aplikanci radcowscy, podobnie jak adwokaccy są przygotowywani 
w ramach aplikacji do teoretycznego i praktycznego świadczenia pomocy prawnej w tym zakresie. Większym 
wyzwaniem dla radców prawnych było uzyskanie uprawnień do prowadzenia spraw z zakresu prawa spad-
kowego i rodzinnego.

Wicedziekan Bogusław Adamczyk wśród uczestników debaty
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Połączenie zawodu adwokata i radcy prawnego pozwoliłoby – w ocenie przedstawiciela OIRP – na stwo-
rzenie silnej korporacji, która byłaby mocnym partnerem wobec władz państwowych, a ponadto mogłaby 
się skoncentrować na doskonaleniu kształcenia aplikantów i szkolenia zawodowego członków samorządu. 
Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się z poglądem, że połączenie obu samorządów powinno odbyć się na 
zasadzie dobrowolności. Wicedziekan B. Adamczyk podsumował, że radcowie prawni gotowi są rozwijać się 
w ramach swojego samorządu, który staje się coraz bardziej dynamiczną i nowoczesną organizacją, choć 
realnym zagrożeniem dla radców prawnych jest rządowa koncepcja utworzenia nowego zawodu prawni-
czego, tj. doradcy prawnego.

Dyskusja panelowa była niewątpliwie okazją do bezpośredniej wymiany poglądów z adwokatami. Pozwoliła 
również przeciwstawić się funkcjonującym stereotypom, z którymi można skutecznie walczyć tylko cierpliwą 
i długotrwałą argumentacją. Najlepiej na możliwie szerokim forum. Można sądzić, że kolejna sposobność 
ku temu została wykorzystana.

Bogusław Adamczyk 
Wicedziekan d/s aplikacji 

OIRP w Krakowie

Radczynie prawne w arbitrażu
Sądownictwo arbitrażowe jest coraz bardziej powszechnie postrzegane jako dobra alternatywa dla sądownictwa 
powszechnego. Nie tylko przez prawników, ale przede wszystkim przez przedsiębiorców. Jednym z podstawo-
wych elementów wiarygodności stałych sądów arbitrażowych są arbitrzy, od których wymaga się niezależno-
ści, bezstronności i profesjonalnego przygotowania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Krakowie zorganizowała wspólnie z Sądem Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan warsztaty 
poświęcone praktycznym problemom postępowania arbitrażowego. Spotkanie zatytułowane „Do’s and Dont’s 
in Arbitration”, będące trzecią edycją w ramach programu „Promocja polubownych metod rozwiązywania 
konfliktów gospodarczych” współfinansowanego ze środków unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zgromadziło w siedzibie tut. Rady grono radczyń prawnych, którym Pani Mireze Philippe przedstawiła swoje 
doświadczenia zebrane w ciągu wielu lat pracy w charakterze Specjalnego Doradcy Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Uczestniczki były zgodne – tak cenne wskazówki pomogą 
unikać błędów, które mogą się zdarzyć nawet najbardziej doświadczonym arbitrom.

Szkolenie dla pełnomocników z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego.
W ramach współpracy nawiązanej przez tut. Radę z Sądem Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan w I połowie 
2011 roku zostanie zorganizowane szkolenie dla pełnomocników prowadzone przez ekspertów z Chartered 
Institute of Arbitrators (CIArb) z Londynu.

O terminie spotkania poinformujemy na stronie internetowej Rady.
dr Małgorzata Podrecka 

Radca Prawna
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W dniach 10 – 11 czerwca 2011 roku w Krakowie odbędzie się coroczna konferencja zorgani-
zowana przez PEOPIL – paneuropejską organizację non-profit z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 
zrzeszającą prawników z Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii, zajmujących się szkodami 
na osobach. Celem PEOPIL jest wymiana informacji oraz stworzenie i promowanie współ-
pracy firm prawniczych na rzecz poszerzenia wiedzy w przedmiocie europejskich systemów 
prawnych i sądowych w dziedzinie szkód na osobach. PEOPIL podejmuje również działania 
zmierzające do zwiększenia dostępu ofiar szkód na osobach do wymiaru sprawiedliwości, jak 
również działa na rzecz podnoszenia standardów staranności i bezpieczeństwa oraz promuje 
sprawiedliwe zasady ustalania rekompensaty za doznaną szkodę i krzywdę.

Podczas konferencji organizowanej przez PEOPIL w Krakowie wykładowcami będą osoby 
będące autorytetami zarówno z dziedziny prawa, jak i medycyny – z Polski oraz z zagranicy. 
Przedmiotem konferencji w Krakowie mają być m.in. ochrona polskich ofiar i ich rodzin za gra-
nicą, odszkodowania dla ofiar przestępstw w Unii Europejskiej, zwrot kosztów pomocy prawnej 
w sprawach transgranicznych, porównanie reżimów prawnych w Unii Europejskiej dotyczących 
odpowiedzialności przewoźników kolejowych, lotniczych, autokarowych i morskich, jak rów-
nież polski system prawa – procedura i roszczenia związane ze szkodami na osobach. Tematem 
konferencji będą także zakażania szpitalne. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy program 
konferencji będą dostępne na stronie internetowej OIRP w Krakowie na początku 2011 roku.

Patronat nad konferencją objęła Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Krakowie oraz Naczelna Rada Adwokacka. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konferencji wszystkich zainteresowanych. Informacji na temat konferencji udziela za pośred-
nictwem OIRP w Krakowie Pani Jolanta Budzowska, radca prawny i członek zarządu PEOPIL 
reprezentujący Polskę, oraz Pan Dr Wolfgang Resch, Chief Executive Officer PEOPIL (wol-
fgang@peopil.com). Zapraszamy również na stronę internetową organizacji www.peopil.com.
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Komisja ds. doskonalenia zawodowego informuje:

1. W I kwartale 2011 roku odbędą się  następujące 3 godzinne, bezpłatne szkolenia stacjonarne:

W KRAKOWIE

 W dniu 15 lutego 2011 r.( wtorek)  

od godz. 17.00 do 20.00 w sali Audytorium im. Prof.Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego  w Kra-
kowie przy ul,Podchorążych  2  odbędzie się szkolenie:

„Dochodzenie roszczeń przez klientów instytucji finansowych” Szkolenie poprowadzi Arbiter Bankowy  
Pani Katarzyna Marczyńska,

Pani Katarzyna Marczyńska jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1989 -2002 Sędzia 
Sądu Rejonowego i  Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego oraz Naczelnik Wydziału w Minister-
stwie Sprawiedliwości. Od 2002 r. radca prawny, pełni funkcję Arbitra Bankowego, obecnie trzeciej kadencji. 
Wykładowca Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowej Szkoły Finansów i Bankowości 
sp. z o.o.  w Katowicach.  Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o., Szkoły Głównej Handlowej. 
Członek kapituły Programu Gospodarczo - Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA/BIAŁA LISTA, którego celem 
jest propagowanie zasad etyki biznesu.

Z praktyki wynika, że coraz więcej klientów instytucji finansowych i kancelarii prawnych specjalizuje się 
w „wyłapywaniu” nieprawidłowości w reklamach, umowach i regulaminach bankowych i skutecznie korzysta 
ze szczególnych uprawnień klientów określonych w ustawach szczególnych. Podczas szkolenia omówione 
zostaną te uprawnienia klientów oraz praktyczne sposoby korzystania z nich.

Pprogram szkolenia został zamieszczony na stronie internetowej OIRP: www.oirp.krakow.pl - doskonalenie 
zawodowe- szkolenia własne 

 W  dniu 22 lutego 2011 r. od godz. 17.00 do 20.00 w sali Audytorium im. Prof.Wincentego Danka Uni-
wersytetu Pedagogicznego  w Krakowie przy ul,Podchorążych  2  odbędzie się szkolenie:

„Prawo autorskie w działalności promocyjnej i reklamowej, reklama w internecie ” szkolenie poprowadzi: 
dr Justyna Ożegalska-Trybalska, adiunkt  w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji 
w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 W  dniu 22 marca 2011 r. od godz. 17.00- 20.00 w sali Audytorium im. Prof.Wincentego Danka Uniwer-
sytetu Pedagogicznego  w Krakowie przy ul,Podchorążych  2  odbędzie się szkolenie:

„Praktyczne aspekty stosowania  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu  praniu pie-
niędzy oraz o finansowaniu terroryzmu” szkolenie poprowadzi: radca prawny  Alicja Juszczyk

Szkolenie powyższe zostanie powtórzone w Nowym Sączu w marcu 2011 r. Informacje o terminie i miejscu 
szkolenia zostaną  podane na stronie internetowej OIRP  www.oirp.krakow.pl - doskonalenie zawodowe- 
szkolenia własne
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2. Centrum Szkolenia Ustawicznego Krajowej Rady Radców Prawnych  organizuje dla radców prawnych izby 
krakowskiej i rzeszowskiej w dniach od 11 do 13 marca 2011 r. w Centrum Szkoleń „Geovita” w Muszynie 
Złockiem  szkolenie: „Prawo cywilne. Postępowanie cywilne”. Zajęcia poprowadzą : sędzia SN Dariusz Za-
wistowski i  sędzia SA we Wrocławiu Jan Gibiec. 

Zgłoszenia na szkolenia regionalne przyjmuje CSU KRRP, Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok.34, tel/fax 0-22 
821 99-71, e-mail: centrum_szkolenia@kirp.pl

Szczegółowe informacje o w/w szkoleniach oraz karty zgłoszenia zostały umieszczone na stronach interne-
towych : KRRP : www.kirp.pl  oraz naszej izby : www.oirp.krakow.pl.

3. W dniach od 24 do 26 marca 2011 r, w ośrodku Geovita w Krynicy –Zdroju odbędzie się szkolenie , 
którego głównym tematem będą stosunki majątkowe między małżonkami. Szkolenie poprowadzi Sędzia 
SN dr Helena Ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną zamieszczone w połowie stycznia 2011 r. na stronie 
internetowej OIRP : www.oirp.krakow.pl - doskonalenie zawodowe- szkolenia własne

4. W dniach od 29 kwietnia do 6 maja 2011 r. komisja d/s doskonalenia zawodowego, komisja d/s sportu 
i rekreacji  wspólnie z komisją d/s współpracy zagranicznej organizują wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Ho-
landii. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w styczniu 2011 r. na stronie OIRP: www.oirp.krakow.pl. 

Osoby zainteresowane  prosimy o telefoniczne zgłaszanie zamiaru uczestniczenia  w wyjeździe do Biura Izby, 
tel. 12 410 82 60 wew. 6  i  tel. kom. 668 014 014.

5. Przypominamy, że zaświadczenia o odbytych szkoleniach  w ramach doskonalenia zawodowego, o ile nie 
zostają doręczone w oryginale winny posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem, a ponadto spełniać 
wymogi ustalone  Uchwałą nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. 
w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach za-
wodowych i zgodne ze Stanowiskiem  Prezydium KRRP z dn. 28.04.2009r. w sprawie wyjaśnienia niektórych 
wątpliwości związanych ze stosowaniem Uchwały nr 30/B/VII/2008 KRRP  z dn. 6.06.2008r. w sprawie 
określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych. 
Prosimy także, aby zaświadczenia określały ilość zegarowych godzin szkolenia. Przesyłanie jako załącznika 
do zaświadczenia  programu szkolenia, z uwzględnieniem godzin wykładów i przerw nie spełnia wymogów 
ustalonych przez KRRP.

W imieniu Komisji d/s doskonalenia zawodowego proszę o adresowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej 
szkoleń na adres : szkolenia@oirp.krakow.pl

Magdalena Szponder
Radca prawny 

Przewodnicząca komisji  d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie                                      
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Na pierwszy ogień…
…oczywiście kolokwium roczne aplikantów I roku. Siłą rzeczy ten temat jest najbardziej gorący i absorbujący 
prawie wszystkich. Nie bez racji wszakże, ponieważ po raz pierwszy 564 aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 
przystąpi do kolokwium rocznego, pisanego w naszej Izbie w jeden dzień, ze wszystkich przedmiotów objętych 
programem szkolenia, dla których przewidziano tę formę zaliczenia. W ocenie wyników kolokwium pomoże 
specjalny program komputerowy.

W chwili gdy oddajemy ten numer Biuletynu do druku nie wiemy jeszcze jakie są wyniki tego kolokwium, ale 
już mówi się o nim dużo. Przede wszystkim „nakręcają” się sami aplikanci, podpatrujący w Internecie co dzieje 
się Izbach, w których już jest „po”. Przeraża ich mała liczba osób, które pozytywnie zaliczyły całe kolokwium. 
Stąd i u nas słychać głosy, że będzie bardzo trudno.

No cóż…łatwo nie będzie, ale przecież aplikacja to nie przedszkole. To znacznie więcej niż studia prawnicze, 
to prawdziwe przygotowanie do zawodu radcy prawnego. Tak więc i kolokwium będzie sprawdzianem wiedzy 
na poziomie wyższym niż studenckie egzaminy.

Opiekunowie i ich „pupile”
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Mamy jednak głęboką nadzieję, że aplikanci I roku, którzy pilnie wsłuchiwali się w wykłady prowadzone przez 
doświadczonych sędziów i radców prawnych i starali się skorzystać jak najwięcej z zajęć praktycznych – po-
radzą sobie i jeśli nie wszyscy, to przynajmniej zdecydowana większość zostanie wkrótce aplikantami II roku.

Odnotujmy przy okazji kolokwium rocznego także ten fakt, że biorąc pod uwagę ilość zdających było to potężne 
przedsięwzięcie organizacyjne dla naszej Izby, ale panie Joanna Podgórska i Grażyna Bińko – opiekunowie I roku 
– wspomagane „informatycznie” przez Pana Pawła Krewniaka oraz duchowo przez vicedziekana ds. aplikacji 
Bogusława Adamczyka i kierownika szkolenia Barbarę Matuszewską – poradziły sobie doskonale.

A przyszły pierwszy rok???
Niewiele jeszcze możemy o nim napisać. Wiadomo, że 480 młodych prawników złożyło wnioski o dopusz-
czenie ich do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską. Ostatecznie we wrześniu br. przystąpiło do niego 
459 kandydatów na aplikantów radcowskich, a z tej liczby 165 osób uzyskało wynik pozytywny z egzaminu.

W sumie na listę aplikantów radcowskich I roku wpisano 172 osoby, z czego 145 to osoby, które zdały egzamin 
wstępny w tym roku, a 27 to osoby, które zdały egzamin wstępny w latach 2008 i 2009.

Liczba 172 jest dosyć przyjazna, nie „poraża” swoja wielkością i tworzy jedną grupę aplikantów. Tak naprawdę 
to jednak trudno jest dziś powiedzieć, ile osób będzie na I roku aplikacji radcowskiej, bo nie znamy wyników 
kolokwium. Można jednak założyć, że pewien odsetek aplikantów I roku nie zaliczy kolokwium rocznego i osoby 
te – o ile wyrażą taką wolę – będą powtarzały I rok.

A na II roku…
…dużo radości i zadowolenia. Wszyscy aplikanci zdali kolokwia przewidziane programem szkolenia i jedną 
nogą są już na III roku. Cieszą się także oczywiście z faktu, że do końca swojej aplikacji nie będą zdawać 
kolokwiów rocznych.

Tę radość i zadowolenie zakłóca trochę fakt, iż dwójka aplikantów tego roku przenosi się do OIRP w Warsza-
wie, powód większe możliwości zatrudnienia, a także lepsze warunki wynagrodzenia.

Jednym z aplikantów, którzy porzucają Kraków dla Warszawy jest Krzysztof Rąpała – wice starosta II roku, 
jeden z siatkarzy reprezentujących naszą Izbę na różnych zawodach, organizator imprez integracyjnych i in-
nych towarzyskich. Ostatnio dał się poznać jako autor opublikowanego w Rzeczypospolitej z dnia 25.11.2010 
r. na stronach poświęconych prawu gospodarczemu, bardzo interesującego i śmiałego artykułu, w którym 
zdradza sposób jak skutecznie bronić się przed szantażem korporacyjnym stosowanym przez nieuczciwych 
akcjonariuszy. Polecamy ten artykuł wszystkim przyszłym radcom prawnym.

Na IV roku aplikacji także wszystko gra…

Strona aplikanta
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Aplikanci przygotowują się do jedynego kolokwium w tym roku szkoleniowym – z prawa Unii Europejskiej, 
które wcale nie należy do najłatwiejszych. Jednak głowy aplikantów IV roku coraz bardziej absorbuje zbli-
żający się wielkimi krokami egzamin radcowski. Zajęcia skończą w marcu 2011, a jak wynika z zapowiedzi 
Ministerstwa Sprawiedliwości, w maju a najpóźniej w czerwcu 2011 r. odbędzie się egzamin radcowski. 
Powoli więc należy „wkuwać”.

Było uroczyście…
Z przyjemnością odnotowujemy fakt, iż w dniu 18.11.2010 r., w hotelu Park Inn w Krakowie odbyła się uro-
czystość ślubowania osób, które w dniach 29.06-2.07.2010 r. zdały egzamin radcowski i zostały wpisane na 
listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Krakowie, oraz tych, które zgodnie z art. 25 ust. 2 z ustawy 
o radcach prawnych przystąpiły do egzaminu radcowskiego bez odbywania aplikacji radcowskiej i także 
zostały wpisane na listę radców prawnych.

Nowe twarze na rynku pracy”
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Było naprawdę uroczyście i podniośle. Spotkanie prowadziła Pani 
Dziekan Michalina Nowokuńska. Ponadto udział w tej uroczysto-
ści wzięli członkowie Prezydium Rady OIRP, Komisji Rewizyjnej 
i Komisji ds. aplikacji OIRP, opiekunowie grup szkoleniowych, 
a także zaproszeni goście, z Panią Barbarą Baran – Prezesem 
Sądu Okręgowego w Krakowie na czele.

Przyjemne chwile zapewnił świeżo upieczonym radcom praw-
nym przedstawiciel Wolters Kluwer Dom Wydawniczy Lex, Pan 
Marcin Łuc, który w imieniu Dyrektora Wydawnictwa wręczył 
nagrody aplikantom, którzy z egzaminu radcowskiego otrzymali 
najlepsze oceny. Pozostali aplikanci otrzymali drobne upominki 
od Wydawnictwa.

opracowała: mgr Edyta Klek 
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów 

II roku w OIRP w Krakowie

Strona aplikanta

Chwila na uśmiech…
Jak zarobić pijąc?
 - Pamięta pan mecenasie ile milionów 
dolarów dostał koleś, który wytoczył 
sprawę Marlboro za to, że zachorował 
na raka?

 - Nooo... sporo... kilkadziesiąt.
 - A ile dostał gościu, który oskarżył 
McDonaldsa, że po hamburgerach roz-
tył się jak świnia?

 - Noooo... kilkanaście.
 - Ja też chciałem wytoczyć sprawę...
 - Komu?
 - Polmosowi Lublin... – A za co?
 - Za te wszystkie brzydkie baby, które 
podrywałem po Gorzkiej Żołądkowej...

Magdalena Bodzioch – wyróżniona za najlepiej zdany egzamin radcowski.
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SPARTAKIADA PRAWNIKÓW – SPAŁA 2010
W tym roku, nieco później niż zwykle, w promieniach ciepłego, wrześniowego słońca odbyła się po raz dwu-
dziesty pierwszy Letnia Ogólnopolska Spartakiada Prawników zorganizowana przez Zrzeszenie Prawników 
Polskich wraz ze Stowarzyszeniem „Sport Dzieci i Młodzieży”. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale 
w dniach 22-26.09.2010 r. stał się areną prawniczych igrzysk.

Wśród ponad 600 zawodników biorących udział w zawodach, Województwo Małopolskie reprezentowało 
osiem osób, w tym aż siedmiu radców prawnych z OIRP w Krakowie. Reprezentacja małopolskich radców 
prawnych, jakkolwiek skromna wykazała się walecznością wprost niewiarygodną i zdobyła ogółem 15 medali.

Pierwsi do walki o miejsca na podium stanęli tenisiści. Po pasjonującej serii meczów (konkurencja rozgrywana 
była w systemie pucharowym) do finałowej rozgrywki gry indywidualnej kobiet (kategoria open) awansowały 
J. Budzowska i M. Szepczyńska. Stało się jasne, że najwyższe laury w tej stawce przypadną przedstawicielkom 
OIRP w Krakowie. Zwyciężyła J. Budzowska, srebrny medal zawisł na szyi M. Szepczyńskiej. W grze pojedynczej 
mężczyzn (kategoria open) M. Sikora dotarł do II rundy rozgrywek.

Z kim by tu jeszcze zagrać
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Turniej singlowy, jedyna tenisowa konkurencja oficjalnie przewidziana przez organizatorów w programie 
zawodów, stała się preludium do dalszych pojedynków na spalskich kortach. Pod gradem próśb uczestników 
Spartakiady, organizatorzy ostatecznie zdecydowali o rozegraniu także gry podwójnej kobiet i mężczyzn 
(debel), oraz gry mieszanej (mikst). Na kortach zawrzało. Mecze rozgrywano od świtu do zmierzchu. Serwis, 
forehand, wolej, jeszcze tylko lob i smecz kończący wymianę. Gem do gema, pojedynek za pojedynkiem. 
Runda, półfinał, finał… W finale debla kobiet (kategoria open) złoty medal wywalczyła para J. Budzowska 
i J. Korzeń, pokonując we wcześniejszym półfinale M. Szepczyńską i J. Olszówkę-Zarzecką, (radca prawny 
z Mysłowic), które ostatecznie zdobyły brązowy medal.

M. Sikora wraz z R. Szlązakiem (radca prawny z Sopotu) ulegli dopiero w półfinale debla mężczyzn (kategoria 
open) zdobywając tym samym brązowy medal.

W grze mieszanej (kategoria open) przeciwnicy krakowskich radców prawnych także nie mieli szans. Zacięty 
finał miksta, rozegrany w zapadającym zmierzchu przyniósł zwycięstwo parze M. Szepczyńska i J. Kowalewski 
(radca prawny z Warszawy). Do zdobytego uprzednio srebrnego i brązowego medalu M. Szepczyńska dorzu-
ciła złoty krążek, stając się, obok J. Budzowskiej, kolejnym multimedalistą Spartakiady. Natomiast tandem 
J. Budzowska i M. Sikora zmierzył się ze zwycięską parą w półfinale miksta, zdobywając drugi już brązowy 
medal dla M. Sikory oraz pierwszy brązowy, a trzeci z kolei dla J. Budzowskiej.

No to popłynęliśmy,

Sport
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W pływaniu indywidualnym (zarówno kobiet jak i mężczyzn) podium było w zasadzie poza zasięgiem mało-
polskich radców prawnych. E. Szybowska na dystansie 50 m stylem klasycznym (kategoria junior młodszy) 
zajęła czwarte miejsce, ale na dystansie dwukrotnie dłuższym tym samym stylem przypłynęła trzecia do linii 
mety, zapewniając sobie brązowy medal. M. Bałazińskiego dzieliły sekundy od zdobycia brązowego medalu 
na dystansie 50 i 100 m stylem klasycznym w kategorii junior młodszy. W rezultacie w obu konkurencjach 
sklasyfikowany został na czwartym miejscu. 

Najbardziej wszechstronnym pływakiem okazał się L. Świerczek, który wystartował aż w czterech konkuren-
cjach – 50 i 100 m stylem klasycznym oraz stylem dowolnym (kraul) na tych samych dystansach (kategoria 
junior młodszy), plasując się za podium. Wyniki pływaków należy jednak uznać za dobry rezultat, uwzględnia-
jąc zawodowe przygotowanie konkurentów, godne niedawnych Pływackich Mistrzostw Europy w Budapeszcie.

W pływaniu zespołowym poszło zdecydowanie lepiej. Po szaleńczym wyścigu sztafeta mieszana w osobach 
M. Bałaziński, E. Łącka (komornik z Wadowic), E. Szybowska oraz L. Świerczek zdobyła złoty medal w stylu 
dowolnym na dystansie 4x50 m. Fakt ten uszedł jednak uwadze organizatorom, którzy laureatom obok 
medali, wręczyli dyplomy za zajęcie pierwszego miejsca w sztafecie w stylu zmiennym.

Tymczasem na stadionie lekkoatletycznym, przedstawiciele prawniczych profesji zdobywali kolejne meda-
le, zarówno w konkurencjach indywidualnych jak i zespołowych. Honoru małopolskich radców prawnych 
w lekkoatletyce broniła M. Cichoń-Szepczyńska, która bieg kobiet na dystansie 60 m (kategoria junior 
plus) ukończyła jako druga, zapewniając sobie pierwszy medal. Drugi raz po srebrne trofeum M. Cichoń-
-Szepczyńska sięgnęła w pchnięciu kulą w tej samej kategorii wiekowej, zaś gra w kręgle kobiet przyniosła 
jej kolejny, tym razem brązowy krążek.

Piętnaście zdobytych medali – sześć złotych, trzy srebrne i sześć brązowych w ośmiu konkurencjach to powód 
do dumy. Ale nie ma co ukrywać, nie jesteśmy potęgą sportową w klasyfikacji medalowej województw. To, 
czy uda się poprawić tegoroczny rezultat podczas następnej Spartakiady w dużej mierze zależeć będzie od 
tego, jak licznie środowisko małopolskich radców prawnych będzie reprezentowane na zawodach sporto-
wych. Do zdobycia czeka wiele medali w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych. A zatem do zobaczenia 
na kolejnej Spartakiadzie!

A tych, którzy preferują sporty zimowe nie powinno zabraknąć na 38. Międzynarodowym Kongresie Praw-
niczym SKILEX czyli Mistrzostwach Świata Prawników w Narciarstwie organizowanym w dniach 27.02-
06.03.2011 r. w Krynicy-Zdroju. Więcej informacji na stronie www.skilex.pl.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania niniejszego artykułu, 
w szczególności A. Ruszczak i M. Szepczyńskiej za udostępnienie zdjęć.

Ewelina Szybowska 
Radca prawny

Szczegółowe wyniki zawodników, we wszystkich rozegranych dyscyplinach są dostępne na stronie 
organizatora Spartakiady www.spartakiadaprawnikow.pl.
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Drodzy Seniorzy
Klub Seniora Radców Prawnych powołany został przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, 
w dniu 10 czerwca 2010 roku. Pierwsze spotkanie członków Klubu odbyło się w dniu 30 czerwca b.r. i w całości 
poświęcone było sprawom organizacyjnym. Seniorzy w ankietach wypowiedzieli się na temat tego czym Klub 
powinien się zajmować i jak sobie wyobrażają swój udział w jego pracach.

Miesiące wakacyjne nie sprzyjały spotkaniom członków Klubu. We wrześniu Zarząd Klubu spotkał się w lokalu 
radcy prawnego Alicji Sikory Żebrackiej, poetki i kompozytorki, pseudonim artystyczny „Tanew”, prowadzącej 
piwnicę artystyczną „SCENA ATA” w Krakowie przy ul Czarnowiejskiej 93. Na spotkaniu tym ustalono zasady 
współpracy Klubu Seniora z Alicją Tanew i warunki uczestniczenia seniorów w spektaklach organizowanych 
przez „SCENĘ ATU”. Do chwili obecnej seniorzy kilkakrotnie już uczestniczyli w spektaklach organizowanych 
przez Alicję Tanew i byli z nich bardzo zadowoleni.

W programie Sceny ATA znajdują się wieczory poetyckie, przedstawienia teatralne, recitale, wystawy oraz cykl 
bajek dla dzieci. Aktualne programy artystyczne znaleźć można pod adresem www.tanew.info.pl.

Pod koniec września 2010 r. nawiązano kontakty z kierownictwem Kawiarni „MOLIER” w Krakowie przy ul. 
Szewskiej 4 i uzgodniono bardzo dogodne zasady korzystania przez członków Klubu z pomieszczeń kawiarni. 
Dotychczas w kawiarni odbyły się już dwa spotkania, z pełną satysfakcją uczestników, którzy zadecydowali, 
że kolejne spotkania, w 2010 r. i w roku następnym, też będą się tam odbywać w drugą środę każdego mie-
siąca. Aktualnie poza szerokim wachlarzem imprez oferowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta, 
a o których systematycznie informujemy na stronie internetowej „Klubu Seniora”, przedstawiamy też inne 
propozycje jak np. wyjazd w ramach „spotkań z Kulturą Renesansu”, „Wieczór Kolęd” organizowany przez 
Klub Absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2011 roku cykliczne spotkania seniorów /zrzeszonych w Klubie i nie zrzeszonych /będą odbywały się w Ka-
wiarni Molier w drugą środę każdego miesiąca /za wyjątkiem lipca i sierpnia/. Niezależnie od tego w każdym 
miesiącu organizowane będą wyjścia do kina, teatru, filharmonii lub na wystawy /w różnych dniach tygodnia/ 
dla wszystkich seniorów zainteresowanych tego typu imprezami. Na spotkania klubowiczów będą zapraszane 
osoby ze świata kultury, sztuki, ochrony zdrowia a nawet polityki dla przedstawienia przez nich tematów inte-
resujących seniorów. Spotkania okolicznościowe takie jak: andrzejkowe, noworoczne, z okazji dnia kobiet itp., 
a także z seniorami innych klubów prawniczych będą organizowane również w drugie środy każdego miesiąca.

Tematyka spotkań członków Klubu, rozpisana na poszczególne miesiące 2011 roku zamieszczona jest na 
stronie internetowej Izby (www.oirp.krakow.pl) w zakładce „Klub Seniora”.

Uprzejmie informujemy, że udział w/w spotkaniach będzie finansowany głównie ze środków własnych uczest-
ników, a niekiedy w miarę posiadanych środków finansowych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie. Udział w niektórych spotkaniach będzie też bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich seniorów, zrzeszonych i nie zrzeszonych, do aktywnego udziału w imprezach organi-
zowanych przez Klub i inne organizacje kulturalno – oświatowe naszego miasta a także do udziału w realizacji 
zadań z zakresu spraw socjalno bytowych podejmowanych w ciągu roku przez zarząd Klubu.

Władysław Wójcik 
Przewodniczący Klubu Seniora 

OIRP w Krakowie

Różne
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Zmiany na liście radców prawnych 
w okresie od 21 września 2010 r.  
do 30 listopada 2010 r.
Na dzień 30 listopada 2010 r. na listę radców prawnych 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych 
są 1940 radców prawnych a na listę prawników zagranicz-
nych 1 prawnik. 

W okresie od 21 września 2010 roku do 30 listopada 2010:

– Wpisano 121 osób, w tym:
•	 105 osób na podstawie art.24 ust.1 ustawy o radcach 

prawnych,
•	 8 osób na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o radcach 

prawnych,
•	 6 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 

ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
•	 2 osoby po przeniesieniu wpisu z innej Izby.

– Skreślono dwóch radców prawnych, w tym:
•	 zmarłego radcę prawnego Zbigniewa Szuperskiego,
•	 jednego radcę prawnego na Jego wniosek.

– Zawieszono prawo do wykonywania zawodu jedne-
mu radcy prawnemu na Jego wniosek.

Biuro Rady OIRP w Krakowie

Różne

Dołącz do grona czytelników  
e-kancelarii już dzisiaj!

Dla pierwszych 50 osób zarejestrowanych  
w miesiącu pendrive w prezencie.

Oto 4 powody, dla których warto  
mieć dostęp do e-kancelarii:
1. wygodny dostęp bez względu na czas i miejsce
2. komfortowy wgląd do archiwum miesięcznika
3. dostęp do praktycznych funkcjonalności  
    ułatwiających czytanie 
4. możliwość samodzielnego konfigurowania sposobu  
    prezentacji artykułów oraz przeszukiwania zasobów

Nowy WWWymiar prasy
www.ekancelaria.LEX.pl

Z limeryków gorących  
czyli  

o żarze w środku zimy

Pewien radca (z ostrożności zmilczmy imię) 
rozpalony jest niezwykle nawet w zimie, 

żar ów zaś niezmiennie czyni 
pewna piękna mu radczyni 

– idealnie jest, jak widać, im w tym teamie!

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków świątecznych 
czyli  

rzecz o karpiu-spryciarzu

Pewien karp, co czując Święta, myśli: „Biada!”, 
w swej inwencji ufność całą dziś pokłada 

i z niewinną niemal minką 
się plasuje pod choinką 

– wszak podarku skonsumować nie wypada!

Joanna Włodarczyk
Radca prawny


