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Dla jednych Wielkanoc pachnie mazurkami i babkami
Kojarzy się z pisankami i świątecznym barankiem
Dla innych jest sposobem na wyrwanie się w plener
I odetchnięcie wiosną
Każdemu z nas życzymy
Wielkanocy będącej wielką radością
Niezależnie od tego, w jaki sposób ją spędzimyRada Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie
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Od Dziekana
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Dwa lata temu Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zmieniła sposób komunikowania się
z Koleżankami i Kolegami, sposób prezentowania swojej działalności oraz przekazywania niezbędnych informacji. Dzięki zawartej 23 marca 2009 roku umowie z Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. pojawił się kolorowy,
lekki w czytaniu „Biuletyn Informacyjny”
Nasuwa się pytanie, czy Biuletyn Informacyjny dobrze nam służy, czy spełnia nasze oczekiwania i wystarczająco zaspokaja nasze potrzeby, czy jest to czasopismo dla nas i o nas radcach prawnych i aplikantach
radcowskich tej Izby? Czy zachęca czytelnika do jego lektury, czy też zraża? Zamiarem naszym było, aby
Biuletyn Informacyjny pełnił funkcję „swoistego łącznika” pomiędzy Radą, a członkami krakowskiego samorządu radcowskiego.
W moim przekonaniu nadszedł czas w tej kadencji doskonalenia warsztatu dziennikarskiego i wzbogacenia
merytorycznej treści Biuletynu.
Przepraszam za pojawiające się niekiedy, pomimo dokonanej wcześniej korekty, niezamierzone błędy pisarskie.
Zachęcam i zapraszam do współtworzenia Biuletynu, wdzięczni będziemy za nowe propozycje, dzięki którym
sprostamy Państwa oczekiwaniom.
Tymczasem w Izbie trwa praca związana z przeprowadzeniem państwowego egzaminu radcowskiego, który
odbędzie sie w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, w dniach 14 – 17 czerwca 2011 roku.
Do egzaminu radcowskiego przystąpią aplikanci radcowscy oraz osoby uprawnione na podstawie art. 25
ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
Realizowany jest z powodzeniem projekt unijny „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej – II
edycja”, odbyły się w Izbie w dniach 4 marca 2011 roku warsztaty dla pełnomocników z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego, prowadzone przez ekspertów z Chartered Institute of Arbitators (CIArb)
z Londynu, a także odbyły się i cieszyły sie dużym powodzeniem jednodniowe szkolenia organizowane
w I kwartale br. przez Izbę. Dobór tematyki szkolenia był trafiony i odpowiadał bieżącemu zapotrzebowaniu
Koleżanek i Kolegów.
Warto także odnotować fakt, iż coraz większym zainteresowaniem radców prawnych i aplikantów radcowskich cieszy się bezpłatne poradnictwo prawne dla potrzebujących, co świadczy także o tym, że ujawnia się
lub wzrasta wrażliwość radców prawnych i aplikantów na potrzeby innych, będących w niedostatku. Radcowie prawni udzielali w Krakowie i Nowym Sączu w dniach 21 – 26 lutego 2011 roku, bezpłatnych porad
w ramach akcji Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości
i Krakowskie Forum Organizacji Społecznych (KraFOS). Radcowie prawni oraz Dziekan Rady otrzymali od
Ministra Sprawiedliwości i KraFOS podziękowania za aktywność i zaangażowanie w akcji.
Z przyjemnością należy odnotować sukces naszej Koleżanki radcy prawnego Teresy Gniadek, która w ramach
organizowanego przez KRRP konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – została wyróżniona za bezinteresowną długoletnią pomoc prawną w Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie.
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Warto również wspomnieć o sukcesach narciarzy – radców prawnych „w zimowym szaleństwie w Krynicy”
oraz odnotować godne i merytoryczne reprezentowanie Rady, przez Dziekana lub z jej upoważnienia przez
Członków Prezydium Rady, na ważnych konferencjach lub uroczystościach. Świadczy to o prestiżu krakowskiego samorządu i osób je reprezentujących. Bez kompleksów mogę powiedzieć, że jesteśmy szanowani
i postrzegani jako Rada cechująca się rzetelnością, wiarygodnością i odpowiedzialnością.
Zapraszam Koleżanki i Kolegów do lektury Biuletynu Informacyjnego.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady
OIRP w Krakowie

Spojrzenie wstecz – co zrobiliśmy w 2010 roku
Pretekstem do spojrzenia wstecz było coroczne Zgromadzenie Delegatów, na którym podsumowaliśmy rok
2010. Zgromadzenie odbyło się 30 marca 2011 roku w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego,
Wydział Leśny w Krakowie. Uczestniczyli w nim delegaci wybrani w czerwcu 2010 roku na nową VIII kadencję. Delegaci dokonali oceny pracy organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i pozytywnie
ocenili ich pracę w roku 2010. Sprawozdania: Dziekana, Skarbnika, Przewodniczącej Okręgowej Komisji
Rewizyjnej, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zostały zatwierdzone jednomyślnie. To
cieszy, ale jednocześnie zobowiązuje do dalszej pracy odpowiedzialnej i spełniającej oczekiwania członków
naszego samorządu. A nie jest nas mało. Na koniec 2010 roku wpisanych na listę radców prawnych było
1945 radców prawnych, z czego:
•
•
•
•
•
•

wykonujących zawód radcy prawnego – 1352 – a w tym:
emerytów i rencistów wykonujących zawód radcy prawnego – 221;
nie wykonujących zawodu radcy prawnego – 593 – a w tym:
z zawieszonym prawem do wykonywania zawodu radcy prawnego – 139;
emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu radcy prawnego – 293;
pozostali nie wykonujący zawodu radcy prawnego – 161.

Z kolei na listę aplikantów wpisanych było 919 aplikantów, a w tym:
• na I roku – 561 osób
• na II roku – 121 osób
• na IV roku – 237 osób.
Rok 2010 był rokiem „przełomowym” dwóch kadencji organów naszego samorządu. W czerwcu zakończyła
się VII kadencja i rozpoczęła VIII kadencja. Końcowe miesiące VII kadencji poświęcone były w szczególności
organizacji i przeprowadzeniu Zgromadzeń Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie:
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• w styczniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów, którego przedmiotem było przyjęcie stanowiska
do założeń projektu ustawy o zawodzie adwokata,
• w marcu corocznego sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów,
• w czerwcu wyborczego Zgromadzenia Delegatów – to Zgromadzenie było poprzedzone wyborami łącznie
150 delegatów w V rejonach, na które został podzielony teren działania Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie.
Po raz pierwszy w historii naszej Izby wybory zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Przyczyniło się to do ich sprawnego przebiegu.
Cały rok dbaliśmy o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych radców prawnych organizując na wysokim
poziomie szkolenia. Stacjonarne w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, łącznie 18 oraz dwa wyjazdowe.
W maju w Zakopanem i w październiku w Krynicy Zdroju. W szkoleniach uczestniczyło 1041 radców prawnych.
Na dzień 31 grudnia 2010 r. spośród 1352 radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w OIRP
w Krakowie, zobowiązanych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego tj. wykonujących zawód
radcy prawnego, od początku obecnego, 3 letniego cyklu szkoleniowego 461 osób uzyskało wymaganą liczbę
30 punktów szkoleniowych. W grupie tej są radcy prawni, którzy uzyskali punkty szkoleniowe korzystając
również ze szkoleń organizowanych przez innych organizatorów. Jednocześnie 424 radców prawnych nie
uzyskało żadnego punktu szkoleniowego.
W połowie roku zakończyła się realizacja I edycji projektu „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej”, dofinansowanego ze środków Unijnych. W projekcie brało udział 60 radców prawnych i aplikantów
radcowskich. Z kolei od listopada 2010 roku realizowana jest II edycja przedmiotowego projektu, w którym
bierze udział 50 radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Interesujące też były, zorganizowane w wrześniu z Sądem Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan, warsztaty dla
kobiet – radców prawnych poświęcone praktycznym problemom postępowania arbitrażowego.
Podejmowaliśmy też trudne logistycznie i merytorycznie działania przy organizacji zajęć teoretycznych
i praktycznych dla ponad dziewięciuset aplikantów radcowskich. Przy tak dużej liczbie aplikantów trzeba
było pomyśleć o powiększeniu siedziby Rady. Wynajęto dodatkowe pomieszczenia, w pobliżu dotychczasowej siedziby Rady, przy ul. Grzegórzeckiej 79. Pokoje zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, biurka,
szafy. W pomieszczeniach tych pracują osoby zajmujące się aplikacją – wicedziekan d/s aplikacji, kierownik
szkolenia i opiekunowie grup szkoleniowych. Tam też zgłaszają się aplikanci, w celu załatwiania bieżących
spraw związanych z aplikacją. Nowością było kolokwium roczne na pierwszym roku aplikacji radcowskiej
wprowadzone po raz pierwszy uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. Obejmowało prawo cywilne,
procedurę cywilną, prawo karne materialne i procesowe, zasady etyki zawodu radcy prawnego oraz prawo konstytucyjne. Kolokwium obejmujące w/w przedmioty, miało formę pisemną i przeprowadzone było
w jednym dniu. Kolokwium sprawdzane było też po raz pierwszy przy pomocy programu komputerowego.
Egzamin radcowski przeprowadzony został wg nowych zasad w dniach 29 czerwca do 2 lipca jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej. Do egzaminu przystąpiło 135 osób, a wynik pozytywny uzyskało
114 osób. Sprawną obsługę organizacyjną i administracyjną Komisji egzaminacyjnej zapewniła Rada poprzez
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pracowników biura Rady. Równie dobrze sprawdziliśmy
się przy organizacji w wrześniu egzaminu wstępnego na
aplikację. Do egzaminu przystąpiło 458 osób, a wynik
pozytywny uzyskało 165 osób.
Ustaliliśmy nowe zasady przy wyznaczaniu radców
prawnych do prowadzenia spraw z urzędu. Stworzono
m. in. listę radców prawnych „urzędówki wg specjalizacji”
i z tej listy w pierwszej kolejności wyznaczani są radcowie prawni do prowadzenia tzw. „urzędówek”. Łącznie,
w tych sprawach Rada w roku 2010 wyznaczyła 459
radców prawnych.
Pomyśleliśmy też o koleżankach i kolegach emerytach.
W czerwcu zainaugurował swoją działalność Klub Seniora, pod przewodnictwem Władysława Wójcika. Zarząd
Klubu mieści się w lokalu Rady przy ul. Grzegórzeckiej
79. Klub zrzesza radców prawnych emerytów i rencistów
zarówno wykonujących zawód radcy prawnego jak i nie
wykonujących zawodu. Działania Klubu skierowane są do
nie małej grupy seniorów (514 emerytów i rencistów).
W ramach Klubu działają sekcje: kulturalno-oświatowa,
rekreacyjno-sportowa i socjalno-bytowa. Członkowie
Klubu spotykają się dwa razy w miesiącu w Kawiarni MoLaureatka Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawneliere w Krakowie. Uczestniczą w wieczorkach poetyckich, go” – Teresa Gniadek
przedstawieniach teatralnych, koncertach itp.
Po raz pierwszy w trzyletniej historii konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” organizowanego przez
Krajową Izbę Radców Prawnych, Rada zgłosiła swojego kandydata. Była nim Teresa Gniadek wyróżniająca
się w działalności społecznej i świadczeniu nieodpłatnych usług prawnych na rzecz Towarzystwa Przyjaciół
Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza”. Wszystkim kandydatom zgłoszonym przez Okręgowe Izby Radców
Prawnych zostały przyznane indywidualne nagrody.
W przekonaniu, że nie tylko pracą żyją nasze Koleżanki i Koledzy, Rada włączyła się w organizację i współfinansowanie imprez sportowych takich jak: VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Radców Prawnych
w Krynicy, I Krakowski Międzynarodowy Turniej Koszykówki Prawników Temida, II Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej czy też III Turniej Szachowy Prawników w Krakowie. Sukcesy
odnosili też nasi członkowie podczas Spartakiady Prawników – Spała 2010.
Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2010 był dobrym rokiem dla naszego samorządu. Rada dziękuje wszystkim
Koleżankom i Kolegom, którzy włączyli się w pracę samorządu i wspierali jego organy w bieżących działaniach.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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A co w 2011 roku?
Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się 30 marca 2011 roku nie tylko zatwierdziło sprawozdania organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z działalności w roku 2010, ale także uchwaliło budżet
Izby na rok 2011 i plan pracy Rady w roku 2011. Plan pracy zawiera 58 punktów, gdzie obok stałych pozycji
takich jak m. in.
• sprawowanie nadzoru nad należytym, zgodnym z ustawą o radcach prawnych i Kodeksem etyki radcy
prawnego, wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich, budowa autorytetu
samorządu zawodowego radców prawnych;
• prowadzenie listy radców prawnych, a w tym merytoryczne rozpatrywanie wniosków lub wszczynanie
spraw z urzędu w zakresie: wpisów, skreśleń, zawieszeń prawa do wykonywania zawodu, przeniesień
wpisów, prowadzenia rozmów z osobami składającymi wnioski o wpis na listę radców prawnych;
• przygotowanie aplikantów do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego poprzez
zorganizowanie i prowadzenie aplikacji radcowskiej, a w tym przygotowanie i uchwalenie planu szkolenia,
list wykładowców, wykazów patronów, zorganizowanie praktyk, zawarcie umów: o aplikację radcowską,
o sprawowanie patronatu, z sądami, z kancelariami radców prawnych, z organami administracji publicznej;
• wykonanie zadań zleconych przez Ministra Sprawiedliwości z zakresu administracji rządowej przez zorganizowanie w 2011 roku egzaminu wstępnego na aplikację i egzaminu radcowskiego oraz zapewnienie
obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnych i komisji egzaminacyjnych przeprowadzających powyższe egzaminy;
• realizowanie planu szkoleń radców prawnych;
znalazły się też takie pozycje jak m. in.:
• współpraca z Krajową Radą Radców Prawnych, uczestnictwo w pracach organów KRRP poprzez czynny
udział swoich przedstawicieli w tych organach;
• objęcie patronatem i współorganizowanie w Krakowie w dniach 10 – 11 czerwca 2011 roku międzynarodowej konferencji, wspólnie z PEOPIL – Paneuropejską Organizacją non – profit zajmującą się szkodami
na osobach;
• nawiązanie kontaktów z prawnikami ukraińskimi. Zorganizowanie wyjazdu na Ukrainę, przeprowadzenie
warsztatów polsko – ukraińskich, zorganizowanie wspólnej konferencji;
• współpraca z Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Chorwackiej lub z przedstawicielem Chorwacji w Polsce
w celu nawiązanie kontaktów i zorganizowanie wyjazdu szkoleniowo – turystycznego do Chorwacji;
• prowadzenie prac związanych z przygotowaniem obchodów XXX – lecia samorządu radców prawnych
w 2012 roku;
• zebranie materiałów, a następnie wydanie w 2012 roku opracowania zawierającego historię powstania
i działalności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie;
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• zorganizowanie wyjazdu szkoleniowo – turystycznego do Holandii;
• zorganizowanie drużyny piłki nożnej składającej się z radców prawnych OIRP w Krakowie i z innych OIRP
do udziału w IV Mistrzostwach Europy Adwokatów w piłce nożnej w Hiszpanii w maju 2011 roku;
• rozpowszechnianie wśród radców prawnych idei działalności „pro bono” na rzecz świadczenia bezinteresownej pomocy prawnej.
Od początku roku zabraliśmy się do solidnej pracy. Jesteśmy przekonani, że wyznaczone na 2011 rok cele
zostaną w całości dobrze zrealizowane z pożytkiem dla całego naszego środowiska.
Zachęcamy do kontaktów z Izbą poprzez bieżące korzystanie z strony internetowej www.oirp.krakow.pl.
Apelujemy do zgłaszania się na listę radców prawnych „urzędówki wg specjalizacji”.
Przypominamy o obowiązku zawiadamiania Rady o formie wykonywania zawodu radcy prawnego, w tym
o wszelkich zmianach w tym zakresie.
Prosimy też o podawanie swoich adresów mailowych, co ma istotne znaczenie dla szybkiego przepływu
informacji pomiędzy organami Izby, a jej członkami.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Wysokości składek człokowskich i składki ubezpieczeniowej
obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku
W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuję o nowych regulacjach które
wprowadziła Krajowa Rada Radców Prawnych w zakresie wysokości składek członkowskich i składki ubezpieczeniowej i tak;
• uchwałą Nr 2/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2010r. określono wysokość
składki członkowskiej w latach 2011 –2013;
• a uchwałą NR 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010r. określono zasady
uiszczania i podziału składki członkowskiej i zasady uiszczania składki ubezpieczeniowej określono funkcjonujące w Krajowej Radzie Radców prawnych fundusze celowe.
Wysokość składki członkowskiej w latach 2011-2013 od dnia 1 stycznia 2011 roku wynosić będzie miesięcznie;
• 78 zł dla radców prawnych wykonujących zawód
• 39 zł dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonujących zawodu radcy prawnego
• 8 zł dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonujących zawodu radcy prawnego
Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego są zobowiązani do uiszczania oprócz składki członkowskiej również składki ubezpieczeniowej w wysokość 22 zł miesięcznie. Składkę ubezpieczeniowa należy
uiszczać łącznie ze składką członkowską.
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Ważne w OIRP
Zatem kwota miesięcznej składki od dnia 1 stycznia 2011 roku łącznie wynosić będzie
• dla radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego – 100 zł;
• dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód radcy prawnego – 61 zł;
• dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonującymi zawód radcy prawnego – 8 zł.
Składka członkowska dla aplikantów radcowskich wynosi – 20 zł miesięcznie.
Składki można wpłacać na konto bankowe Izby nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 lub w kasie Izby ul.
Fr. Nullo 8/4, w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie przypomina się o terminowym uiszczaniu składek to jest do końca miesiąca, za który składka
jest należna.
Obowiązek uiszczania składek powstaje w miesiącu w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub
aplikantów radcowskich.
Obowiązek uiszczania składki członkowskiej wygasa ostatniego dnia miesiąca w którym ustała przynależność
do samorządu zawodowego radców prawnych.
Na mocy uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z obowiązku uiszczania składek zwolnieni są ;
• radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego – począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia
• radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni
– począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym radca prawny przedłożył radzie okręgowej
zaświadczenia o umieszczeniu w rejestrze osób bezrobotnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych może na wniosek zobowiązanego ;
• zwolnić radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego przebywającego na urlopie wychowawczym z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
• umorzyć w całości lub w części należność z tytułu składki członkowskiej .
Powyższe nie dotyczy obowiązku uiszczania składki ubezpieczeniowej.
Krajowa Rada Radców Prawnych w ramach przekazywanej jej części składek członkowskich utworzyła fundusze celowe, a to ;
• Fundusz Doskonalenia Zawodowego Radców prawnych –przeznaczony na finansowanie i dofinansowanie
kosztów szkoleń radców prawnych;
• Fundusz Badań, Funkcjonowania Pomocy Prawnej i Stosowania Prawa – przeznaczony na finansowanie
kosztów badań, ekspertyz i projektów aktów prawnych;
• Fundusz Promocji Zawodu – przeznaczony w szczególności na finansowanie kosztów działalności medialnej;
• Fundusz Seniora – przeznaczony na finansowanie pomocy materialnej dla seniorów członków samorządu
radców prawnych.
Alicja Juszczyk
Skarbnik Rady OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć
Informacja z uczestnictwa OIRP w Krakowie
w „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”
W tym roku już po raz 11 w Polsce obchodziliśmy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, który miał na celu
zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie im niezbędnej
pomocy prawnej i psychologicznej.
W trakcie akcji, której patronowało Ministerstwo Sprawiedliwości, w dniach od 21 lutego do 26 lutego 2011
r. w całym kraju, w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem odbyły się bezpłatne
dyżury specjalistów: prawników, adwokatów, radców prawnych, komorników, psychologów, kuratorów,
funkcjonariuszy Policji i pracowników socjalnych.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie wzięła aktywny udział w/w wymienionej akcji. W Krakowie
w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, przy ul. Bolesława Komorowskiego 12, w dniach 21-26 lutego 2011 r., pełnili dyżury
udzielając bezpłatnych porad prawnych następujący radcowie prawni z n/Izby: Michał Jaworski, Mateusz
Hołysz, Piotr Malaga, Maria Miernik – Szopa Maria, Kamila Zengel.
W Nowym Sączu „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” został przeprowadzony w Sądeckim Ośrodku
Pomocy Kryzysowej, ul. Śniadeckich 10 a. Dyżury w swoich kancelariach pełnili radcowie prawni z rejonu
Nowego Sącza, w szczególności: Elżbieta Reichert – Kądziołka i Ewa Potoczek.
Udział radców prawnych w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw spotkał się z uznaniem Krakowskiego
Forum Organizacji Społecznych, prowadzącego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Dnia 18 marca 2011 r. przy udziale Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika odbyło się spotkanie w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, podsumowujące tegoroczny Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji i organizacji, które czynnie zaangażowały się w jego przebieg.
Podczas spotkania Dziekanowi OIRP w Krakowie zostały złożone serdeczne podziękowania za włączenie się
Rady OIRP w Krakowie w akcję i nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem. Ponadto na ręce Dziekana zostały wręczone dyplomy z okolicznościowymi podziękowaniami
dla radców prawnych, uczestniczących we wspomnianej inicjatywie.
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady
OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć
Warsztaty arbitrażowe dla pełnomocników
przedsiębiorców
Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie zorganizował
w dniu 4 marca 2011 r. w siedzibie Izby szkolenie arbitrażowe dla pełnomocników przedsiębiorców.
Było ono prowadzone przez trenerów z najbardziej rekomendowanej na świecie organizacji zajmującej
się tego typu szkoleniami Chartered Institute of Arbitrators, do których należeli William McLaugin,
Giovanni de Berti oraz Sue McLaughin.
Szkolenie to było niezwykle popularne wśród prawników w Krakowie, gdyż wzięły w nim udział aż 23
osoby! Ilość ta jednak nie zakłóciła warsztatowego charakteru szkolenia, a żywe dyskusje trwały aż do
samego końca. Szkolenie swoim zakresem obejmowało: arbitraż na tle innych metod rozwiązywania
konfliktów gospodarczych, projektowanie klauzuli arbitrażowej, projektowanie wyroku oraz przebieg
postępowania. Na końcu uczestnicy mieli możliwość podejść do prestiżowego egzaminu organizowanego przez Instytut. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie www.sadarbitrazowy.org.pl
Agnieszka Różalska-Kucal
Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan

Spotkanie niepracujących emerytów i rencistów
Komisja d/s socjalno – bytowych przy współpracy z biurem Rady zorganizowała w dniu 18 lutego 2011
roku tradycyjne doroczne spotkanie z radcami prawnymi – emerytami i rencistami nie wykonującymi już
swojego zawodu. Spotkanie odbyło się w Krakowie, w „Art Club” (dawny Dom Plastyka). Zaproszenie
na spotkanie wysłano do 293 radców prawnych, w tym także do radców prawnych zamieszkałych na
terenie byłych województw: tarnowskiego i nowosądeckiego. Nie wszyscy skorzystali z zaproszenia.
A szkoda.
Spotkania z seniorami radcowskimi są okazją do wzruszających po latach spotkań i wielu wspomnień,
a także wielu przeżyć artystycznych. Zawsze bowiem spotkania są uatrakcyjniane spektaklem teatralnym lub operowym, czy też występami znanych artystów scen krakowskich. W tym roku był to występ
muzyczny „Piosenki kabaretowe i nie tylko” w wykonaniu artystów Teatru Starego.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć

Ksiądz dr Jan Pasierbek i artystki Teatru Starego

Uczestnicy spotkania
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Dobre
książki
w dobrych
cenach

Tydzień prawnika

rabatu na wszystkie
książki z kategorii prawo

Wejdź na profinfo.pl
w dniach 9-15 maja 2011

Dołącz do grona dobrze poinformowanych
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Doskonalenie zawodowe
Doskonalenie zawodowe
Komisja d/s doskonalenia zawodowego informuje:
1. W dniu 15 kwietnia 2011 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali wykładowej budynku ZNP w Nowym Sączu przy
ul. Narutowicza 2 (I piętro) odbędzie się szkolenie pt.: „Praktyczne aspekty stosowania ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, szkolenie poprowadzi radca prawny Alicja Juszczyk
2. W dniach od 13 do 15 maja 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Geovita” w Zakopanem,
ul.Wierchowa 4 odbędzie się szkolenie wyjazdowe obejmujące następującą tematykę:
I. W dniu 13 maja 2011 r. od godziny 11.00 do 18-tej
• Zasady prawa intertemporalnego.
• Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym
Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek
Zbigniew Miczek, sędzia V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Tarnowie, wykładowca Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu – NLU – Wydział Zamiejscowy w Tarnowie, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda. W latach 2006-2007 delegowany do pełnienia obowiązków asystenta w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, w latach 1998-2006 asystent w Zakładzie Prawa
Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
II. W dniu 14 i 15 maja 2011 r. (w dniu 14 maja br. od godziny 9.00 do 19.00, a w dniu 15 maja br.
od godziny 9.00 do 14.00)
• Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie
przy wykonywaniu władzy publicznej. Nowe regulacje w zakresie dochodzenia odszkodowania za szkodę
wyrządzoną orzeczeniem sądowym niezgodnym z prawem.
• Pełnomocnictwo procesowe.
-- umocowanie pełnomocnika z wyboru oraz pełnomocnika ustanowionego przez sąd
-- wykazanie umocowania (uwierzytelnianie pełnomocnictwa),
-- skuteczność pełnomocnictwa w postępowaniu I i II instancyjnym, kasacyjnym i zażaleniowym przed
SN oraz wywołanym skargą o wznowienie postępowania,
-- nowe obowiązki procesowe zawodowych pełnomocników.
• Koszty zastępstwa procesowego oraz koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę
prawnego ustanowionego przez sąd – zaskarżalności orzeczeń dot. w/w kosztów.
• Najnowsze orzecznictwo SN.
Wykładowca: Sędzia Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski
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Doskonalenie zawodowe
Ze względu na dofinansowanie szkolenia przez Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP
oraz Radę OIRP w Krakowie koszt szkolenia wynosi 400 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz
wyżywienie( śniadania, obiady i kolacje).
Dla osób uczestniczących w wykładach bez zakwaterowania koszt szkolenia wynosi 70 zł za
1 dzień wykładów i obejmuje także obiad oraz napoje podczas wykładów oraz w przerwie
„kawowej”.
Plan szkolenia oraz druki zgłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Izby:
www.oirp.krakow.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie pisemnie na załączonym druku wraz z uiszczeniem
opłaty. Zgłoszenie z dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie może zostać przesłane faxem
(tel. 12 410 84 01), elektronicznie na adres: szkolenia@oirp.krakow.pl lub drogą pocztową.
Dokonanie wpłaty bez wcześniejszego zgłoszenia nie uprawnia do udziału w szkoleniu, jeśli
limit miejsc zostanie wyczerpany.
Na blankiecie przelewu należy wpisać imię i nazwisko radcy, którego wpłata dotyczy. Na
formularzu zgłoszenia należy wskazać również osobę, z którą uczestnik chciałby zostać
zakwaterowany w pokoju dwuosobowym. Wskazanie takiej osoby może także nastąpić
w terminie późniejszym, lecz najdalej do dnia 20 kwietnia br., w przeciwnym razie zakwaterowanie zostanie ustalone administracyjnie.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które regularnie opłacają składki członkowskie
i w chwili zgłoszenia nie zalegają w opłatach. W przypadku zaległości w opłatach,
zgłaszający uczestnictwo nie będą zakwalifikowani do udziału w szkoleniu, prosimy zatem
o sprawdzenie rejestru opłat w Sekretariacie Izby (tel. 12 410 82 60) przed przesłaniem
zgłoszenia.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w sytuacji, gdy nie będzie chętnych osób na zwolnione miejsce, nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają radcowie prawni, którzy dotychczas nie
wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego.
3. Informacje o terminach i tematach stacjonarnych szkoleń w II kwartale br. zostają zamieszczone na stronie internetowej Izby oraz w budynkach sądów w Krakowie, Tarnowie
i Nowym Sączu.
4. Komisja d/s doskonalenia zawodowego przypomina, iż zgodnie z Uchwałą KRRP z dnia 6
czerwca 2008 r. Nr 30/B/VII/2008 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę
prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w dniu 31 grudnia 2011 r.,
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Doskonalenie zawodowe
Szkolenia
kończy się pierwszy cykl szkoleń zawodowych. W związku z tym prosimy radców prawnych,
którzy posiadają zaświadczenia o odbytych szkoleniach zawodowych 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.
5. Komisja przypomina, iż zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r.
Nr 30/B/VII/2008 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, radca prawny wpisany na listę radców prawnych na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu
radcowskiego jest obowiązany uczestniczyć w szkoleniu z zakresu zasad etyki radcy
prawnego i historii zawodu radcy prawnego, w wymiarze co najmniej 5 godzin szkoleniowych, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu na listę radców prawnych. Według
§ 4 ust. 2 w/w Uchwały, radca prawny , który został wpisany na listę radców prawnych w okresie od dnia 10 września 2005 do dnia wejścia w życie Uchwały, jest obowiązany uczestniczyć w takim szkoleniu nie później , niż do dnia 30 czerwca 2011 r.
W okresie od wejścia w życie w/w Uchwały zorganizowaliśmy 4 szkolenia z zasad etyki
i historii zawodu radcy prawnego. W Krakowie odbyły się 3 szkolenia, 1 szkolenie w Tarnowie. Szkolenie zaplanowane w ubiegłym roku w Nowym Sączu zostało odwołane z tego
powodu, iż zgłosiły się na nie jedynie 4 osoby. Z danych ewidencyjnych wynika, iż nie
wszystkie zobowiązane osoby, mimo pisemnych, jak również telefonicznych powiadomień
przez Biuro Izby, obowiązek ten wypełniły. Prosimy osoby, które uczestniczyły w szkoleniach
z etyki zawodu radcy prawnego organizowanych przez inne Izby o doręczenie zaświadczeń
o odbyciu tego szkolenia do Biura Izby.
6. Informujemy, iż zgodnie z opinią Komisji ds. Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych radcowie prawni wpisani na list radców prawnych, nie zawieszeni w prawie
wykonywania zawodu, ale nie wykonujący zawodu radcy prawnego są objęci obowiązkiem
brania udziału w szkoleniach zawodowych, a zatem do 31 grudnia 2011 r. winni uzyskać 30
punktów szkoleniowych za uczestnictwo w szkoleniach zawodowych w okresie od wejścia
w życie Uchwały z dnia 6 czerwca 2008 r. KRRP Nr 30/B/VII/2008 w sprawie określenia
zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Magdalena Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie
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Strona aplikanta
I wszystko już wiadomo…
…oczywiście o wynikach rocznego kolokwium I roku, które tak właściwie zakończyło się 7 marca 2011 r.
W sumie do I terminu w grudniu 2010 r. przystąpiło 555 aplikantów, a 487 osób zdało go właśnie w tym
pierwszym podejściu. Trzeba przyznać, że liczba to imponująca zwłaszcza w porównaniu z niektórymi innych okręgowymi izb radców prawnych, gdzie odsetek aplikantów, którzy zdali kolokwium w terminie nie
przekraczał progu 10 %. Okazało się, że wyrażana w grudniu nadzieja, iż nasi aplikanci staną na wysokości
zadania nie okazała się płonna. Potem odbyło się kolokwium poprawkowe, które także okazało się „do
przejścia” i z powodzeniem zdały go 64 osoby, a tylko czterem aplikantom zabrakło odrobiny szczęścia.
Ku ich zadowoleniu jednak, Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła w dniu 29 grudnia 2010 r. uchwałę
w sprawie dodatkowego kolokwium poprawkowego i wpisu warunkowego na II rok aplikacji radcowskiej. Ze
wspomnianej wyżej czwórki tylko jedna osoba nie zdała tego kolokwium. Odnotujmy też fakt, iż dodatkowe
kolokwium poprawkowe w naszej Izbie zdawało jeszcze 8 aplikantów, którzy na początku grudnia ubiegłego
roku złożyli wnioski o przeniesienie wpisu z innych Izb do OIRP w Krakowie. I z tej grupy jednej osobie „powinęła się noga”. Jednak naprawdę są powody do dumy i radości. Przedstawione wyniki kolokwium w naszej
Izbie świadczą bowiem zarówno o dobrym przygotowaniu samych aplikantów, ale także o wysokim poziomie
szkolenia w naszej Izbie. No i dyscyplina na zajęciach chyba trochę pomaga…
I tak aplikanci I ubiegłego roku w liczbie 561 osób są już aplikantami II roku aplikacji radcowskiej. Będziemy
śledzić uważnie przebieg ich poczynań, gdyż ze względu na tę liczbę właśnie są rocznikiem wyjątkowym.
Więcej o obecnym II roku na pewno napiszemy w następnym Biuletynie.

A obecny pierwszy rok???
W grudniu 2010 roku niewiele jeszcze o nich wiedzieliśmy. Właściwie to tylko liczba była wiadoma – 172
osoby. Uroczyste ślubowanie aplikanci złożyli już 3 stycznia 2011 i od razu w tym samym dniu rozpoczęli
zajęcia szkoleniowe. Opiekunem roku została autorka Strony Aplikanta, co odnotowuję z dużą przyjemnością.
Po prawie trzech miesiącach wspólnie spędzanego czasu na zajęciach szkoleniowych można powiedzieć jedno – aplikanci są zdeterminowani, zdyscyplinowani, zainteresowani pogłębianiem wiedzy i… sympatyczni.
Wybrali ze swego grona energiczną starościnę – jest nią Kasia Prowadzisz i bardziej spokojną wice – Agnieszkę
Frasik. Dziewczyny górą!!! Mają już za sobą pierwszą integracyjną imprezę, było fanie i jest nadzieja, że przez
trzy lata uda się im nawiązać wiele koleżeńskich kontaktów.
Przed nimi ciężki rok pracy i na dodatek nie wiadomo jeszcze jakim kolokwium się zakończy. Słychać bowiem
rozchodzące się po kraju plotki, iż wkrótce ma nastąpić zmiana Regulaminu odbywania aplikacji w kwestii
kolokwium rocznego. Nie będziemy tu przytaczać treści owych plotek, ani spekulować o dodatnich i ujemnych ich stronach, wystarczające zdenerwowanie wśród aplikantów budzi sam fakt zmiany Regulaminu
w trakcie roku szkoleniowego.

Na III roku aplikacji…
…nastąpiło jakby lekkie rozluźnienie. Po naprawdę ciężkim II roku, ten – jeśli chodzi o tematykę zajęć szkoleniowych – aplikantom wydaje się „lżejszą amunicją”. Na III roku dominuje bowiem prawo administracyjne
i finansowe, w tym podatki. Nie wiedzieć czemu, większość z aplikantów uważa te zajęcia za nudne, mało
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potrzebne i w związku z tym przeżywają
bardzo fakt obowiązkowego uczestniczenia
w zajęciach. Chodzą oczywiście i uczestniczą, ale bez zwykłego dla nich entuzjazmu,
zapominając chyba, że to właśnie z tej tematyki czeka ich aż 5 kolokwiów cząstkowych, a materia administracyjna wcale do
najłatwiejszych nie należy. No cóż… jak to
mówią… pożyjemy, zobaczymy. Może to
ja się mylę w ich ocenie i wszystko pójdzie
jak z płatka.

IV rok na finiszu…
…zmagań aplikacyjnych. Aplikanci IV roku
kończą zajęcia teoretyczne 28 marca 2011
r. i dzień ten jest jednocześnie końcem
zajęć praktycznych w kancelariach oraz
sprawowania nad nimi patronatu przez
ich Patronów. I pytanie… co dalej? Minister Sprawiedliwości ogłosił już termin
egzaminu radcowskiego, który odbędzie
się w dniach 14-17 czerwca 2011r. Termin
ten jest jednakowy dla osób, które odbyły
aplikację radcowską jak i dla osób spełniających warunki z art. 25 ust. 2 ustawy
o radcach prawnych, które mogą przystąpić do tego egzaminu bez konieczności
odbycia aplikacji.
Przed finiszującymi aplikantami IV roku
trzy miesiące wytężonej nauki własnej, aby
w czerwcu przystąpić do tego – jakże ważnego w zawodowym życiu – sprawdzianu
wiedzy i uzyskać szlify radcy prawnego.
W OIRP w Krakowie aplikanci będą zdawać egzamin radcowski przed czterema
komisjami egzaminacyjnymi. Wg ustaleń
Ministerstwa Sprawiedliwości egzamin
przeprowadzony zostanie w formie komputerowej.

Chwila na uśmiech…
Dzisiaj zamiast tradycyjnego dowcipu dwie autentyczne
scenki sytuacyjne na styku aplikant-opiekun (lub odwrotnie).

Kolokwium roczne I roku odbyło się w środę 1 grudnia.
Chociaż aplikanci mieli zapowiedziane, że wyników należy
spodziewać się w poniedziałek 6-tego, to w piątek 3-ciego. grzały się dosłownie wszystkie telefony w siedzibie
przy ul. Grzegórzeckiej i wszyscy opiekunowie udzielali
informacji, że wyników nie ma.
Ok. godz. 14, a więc po 6 prawie nieprzerwanych godzinach trzymania słuchawki telefonu w ręku i odpowiadania
na pytania zadzwonił ktoś do drzwi.
Poszła otworzyć Pani Grażynka Bińko.
W drzwiach stało wystraszone dziewczę I roku, które
spytało:
– Czy zastałam Panią Bińko?
Na co Pani Bińko, stojąc w progu, odrzekła:
– Przy telefonie!
Na co dziewczę:
– Oj, przepraszam, ale ja w tych okularach nie widzę dobrze. (Czyżby ją widziała przy telefonie?)
Nie wiem czy czytane brzmi tak samo śmiesznie jak widziane, pewnie nie, ale użyjcie wyobraźni, zapewniam że
śmiałyśmy się długo!
Dzwoni aplikant I roku.
Rozmowa z opiekunem:
– Dzień dobry, jestem aplikantem I roku, mam do pani
pytanie.
– Słucham.
– Czy patronem aplikanta może być radca prawny z innej
izby?
– A czytał pan regulamin?
– Czytałem, mam go nawet w tej chwili przed sobą…
– I co jest napisane w § 11 ust. 4
– No, że może…
– TO O CO PAN MNIE PYTA???
– Chciałem się upewnić… ( chyba czy umie czytać)
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W ogóle to dużo „własnego” będą mogli aplikanci mieć na egzaminie. Będą także mieli możliwość korzystania
z pomocy w postaci własnych zbiorów przepisów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Własne pomoce
naukowe wspierane będą dodatkowo możliwością korzystania z programu prawniczego LEX.
W historii naszej Izby egzamin radcowski na taką skalę – planowana liczba wszystkich zdających to ok. 280
osób – przeprowadzany będzie po raz pierwszy. Przed Izbą duże wyzwanie aby wszystko należycie zorganizować i przygotować. Na szczęście i opiekun roku, Pani Basia Matuszewska i służby techniczne Izby w osobach dwóch panów informatyków – Pawła Krewniaka i Jarka Nieścioruka to osoby kompetentne, świetnie
zorganizowane i na pewno wspomogą organizowanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
opracowała: mgr Edyta Klek
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów II roku w OIRP w Krakowie

Kongres SKILEX INTERNATIONAL w Krynicy Zdroju
W dniach 27 luty 6 marca 2011 roku odbył się w Krynicy Zdroju 38.Kongres SKILEX INTERNATIONAL.
Z uwagi na międzynarodową obsadę oraz bardzo wysoki poziom sportowy, zawody te mają rangę nieoficjalnych Mistrzostw Świata Prawników w narciarstwie.
Do Krynicy Zdroju przyjechali prawnicy z całego Świata w tym z Kanady, Szwecji, Niemiec, Austrii, Słowenii,
Wielkiej Brytanii, Francji, Chorwacji i Czech.
Międzynarodowa organizacja prawników – narciarzy SKILEX INTERNATIONAL istnieje od 38 lat. Została
założona z inicjatywy włoskich i szwajcarskich prawników jako platforma wymiany doświadczeń i poglądów
na temat szeroko pojętej sportowej i turystycznej eksploatacji terenów górskich, w tym wszelkich zagadnień
związanych ze sportami uprawianymi na śniegu.
Impreza została objęta patronatem m.in. Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Miasta
Krynica Zdrój.
Organizacjami wspierającymi obok Krajowej Rady Radców Prawnych była również Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Krakowie.
Partnerami merytorycznymi były m.in. takie organizacje jak Polski Komitet Olimpijski i Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe.
Kongresy SKILEX INTERNATIONAL mają swoją część sportową, tj. zawody w narciarstwie biegowym (bieg
indywidualny oraz sztafeta narodowa) oraz alpejskim (slalom gigant oraz konkurencja dodatkowa, np. slalom
równoległy).
Bardzo dobrze na zawodach sportowych spisali się Polacy w tym na szczególną uwagę zasługuje Mariusz
Grzesiuk z naszej Izby, który zdobył złoty medal w konkurencji slalom gigant uzyskując równocześnie najlepszy czas zawodów.
Również pozostałe reprezentantki naszej Izby zdobyły medalowe pozycje:
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• Magdalena Szepczyńska zdobyła złoty medal w slalomie gigancie i srebrny medal w biegu indywidualnym
co w konsekwencji pozwoliło jej uzyskać srebrny medal w kombinacji.
• Maria Cichoń-Szepczyńska zdobyła brązowy medal w slalomie gigancie i brązowy medal w kombinacji.
Bardzo dobra postawa sportowa członków naszej Izby przyczyniła się do zdobycia przez Polskę Pucharu
Narodów ex aequo z drużyną z Niemiec.
Równolegle, popołudniami, odbywała się część kongresowa imprezy.
Był to trzydniowy cykl wykładów, poświęconych tematyce prawnych aspektów eksploatacji terenów górskich
oraz bezpieczeństwa turystów i narciarzy.
Tematami Kongresu w Krynicy Zdroju były :
• Unijna dyrektywa usługowa w odniesieniu do trenerów oraz instruktorów narciarstwa,
• Doskonalenie narodowego prawa i przepisów regulujących bezpieczeństwo w górach na śniegu
• Doping w sporcie.
Uczestnicy Kongresu z żalem opuszczali słoneczną Krynicę.
Za rok 39. SKILEX INTERNATIONAL odbędzie się w Mariborze w Słowenii.
Magdalena Szepczyńska
Radca prawny

Białe szaleństwo na Jaworzynie Krynickiej
No i po raz kolejny, bo już ósmy, w dniach 4-5 marca, odbyły się Mistrzostwa Polski Radców Prawnych
w Narciarstwie Alpejskim na jednym ze stoków Jaworzyny Krynickiej. Organizatorem zawodów była Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych aktualnie kierowana przez Dziekana Olsztyńskiej Izby Pana
Michała Korwka. Nowy Przewodniczący zastąpił naszego kolegę Andrzeja Hanusza, który niestrudzenie
przez wiele lat inicjował wciąż nowe, znakomicie zorganizowane integracyjne spotkania. Nadawał im ton,
oddawał całe serce, dziękujemy.
Mistrzostwa radców prawnych w narciarstwie też były jego pomysłem i może mieć satysfakcje, że stają się
coraz atrakcyjniejszą imprezą, ściągającą i tych zakochanych w białym szaleństwie i tych, którzy próbują
dopiero zmierzać się z lepszymi, uczestnicząc w niepowtarzalnej atmosferze zawodów, ekscytacji w porównywaniu czasów konkurentów a w efekcie, w cudownej zabawie na śniegu. Pogoda dopisała mogę powiedzieć
jak zwykle. Warunki śniegowe fantastyczne, doprawdy jakby na zamówienie, slalom ustawiony w sposób
pozwalający zadowolić zawodników o każdym poziomie umiejętności, granatowe niebo i słońce iście alpejskie. Wesoła muzyka i komentarz przebiegu zawodów sprawił, że cały stok tętnił życiem a wszyscy narciarze
jeżdżący wokół, nie mieli wątpliwości, że na bramkach zmierzają się z szybkością i technicznymi trudnościami
radcowie prawni. Równolegle w Krynicy odbywał się Międzynarodowy Kongres Prawniczy Slilex, tym razem
organizowany przez Polskę. Krynica przez tydzień była więc prawdziwą mekką prawników narciarzy.
Klasyfikacje przeprowadzane były w kilku kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsca wśród kobiet zdomino-
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wane zostały przez radczynie prawne Izby Krakowskiej: Marię Cichoń – Szepczyńską i Magdalenę Szepczyńską.
Siostry Hanna i Ewa Orlikowskie z Izby Katowickiej także zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach. Wśród
Panów najlepszymi byli Ludwik Żukowski – Warszawa, Mariusz Grzesiuk –Kraków i Jarosław Mydlarski –
Gdańsk – także odpowiednio w swoich grupach wiekowych. Magda Szepczyńska i Mariusz Grzesiuk wywalczyli najlepsze czasy, zyskując miano najlepszych narciarzy zawodów. Już od kilku lat „naszej Magdzie” nikt
nie jest w stanie odebrać mistrzostwa. Pełne wyniki łącznie 50 zawodników, można znaleźć na stronach
internetowych Krajowej Rady.
Autorka tej informacji, pełniąca funkcje kierownika zawodów, z prawdziwą zazdrością patrzyła na wymarzone warunki narciarskie nie mogąc w tym roku, z powodu kontuzji, uczestniczyć w zmaganiach. Nic to,
w przyszłym roku powalczymy. Zachęcam wszystkich już teraz do udziału w tej znakomitej imprezie. Warto
zarezerwować trzy dni na zabawę z nartami na stokach Jaworzyny, w doborowym towarzystwie. Może pomyślimy o dodatkowych konkurencjach, czas pokaże.
Elżbieta Reichert – Kądziołka
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Piłka nożna
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych organizują wspólnie dniach
od 13 do 15 maja br. w Kielcach III Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.
W Mistrzostwach weźmie udział drużyna naszej Izby, której kapitanem jest mec. Maciej Bałaziński.
Szczegółowe informacje o Mistrzostwach umieściliśmy na stronie internetowej naszej Izby.
Kol. Maciej Bałaziński jest także organizatorem reprezentacji radców prawnych w Mistrzostwach Europy
Adwokatów w piłce nożnej, które odbędą się w Hiszpanii na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.
Magdalena Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie
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Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie
od 1 grudnia 2010 r. do 21 marca 2011 r.

Z limeryków jajecznych
(o rozterkach wielkanocnych
pewnej kury)

Na dzień 21 marca 2011 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było
1943 radców prawnych, a na listę prawników zagranicznych
2 prawników.

Pewnej kurze, co miała robotę,
jedna myśl zakłócała ochotę:
„Czy jest składać jajo,
gdy gwarancji nie dają,
że to jajko znieść uda się złote?”

W okresie od 1 grudnia 2010 r. do 21 marca 2011 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano dwanaście osób:
• siedem osób spełniających przesłanki określone w art. 25
ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
• pięć osób po przeniesieniu wpisu z innej Izby,

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

2. Na listę prawników zagranicznych wpisano jedną osobę.
3. Skreślono czternastu radców prawnych, w tym:
• sześciu zmarłych radców prawnych: Adamczyk Sławomir,
Frąckowiak Dobiesław, Grądalski Zdzisław, Grzęda Władysław, Łopata Czesław, Winiarska Kazimiera,
• sześciu radców prawnych na Ich wniosek,
• dwóch radców prawnych po przeniesieniu wpisu do innej Izby.
Zawieszono prawo do wykonywania zawodu jedenastu radcom prawnym na Ich wniosek.

Z limeryków stylowych
(o wiosennym stroju urzędowym)
Pewna dama, co niekiedy chadza w todze,
„do spraw stroju – rzekła – serio dość podchodzę,
z urzędowym zaś, jak czuję,
najkorzystniej konweniuje
styl wiosenny – zgrabna szpilka na mej nodze”.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura OIRP w Krakowie

Nowość

Kodeks spółek handlowych
Code of Commercial Companies. Polsko-angielski
Grzegorz Domański, Józef Palinka
Krzysztof A. Zakrzewski
2011, wydanie 4, format A5, oprawa twarda
s. 444, cena 146 zł
Kodeks spółek handlowych jest jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących sposób działania firm w Polsce. Przygotowane przez nas tłumaczenie ma na celu przybliżenie go cudzoziemcom
prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność w Polsce. Mamy świadomość, że profesjonalne
tłumaczenie przepisów prawa i dokumentów prawnych jest w praktyce obrotu gospodarczego niezwykle
ważne. Tłumacząc przepisy prawa spółek, staraliśmy się więc jak najlepiej wykorzystać wieloletnią praktykę i doświadczenie prawników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz kunszt naszych tłumaczy,
pracujących na co dzień nad przekładami kontraktów i dokumentów korporacyjnych.
Krzysztof A. Zakrzewski, Managing Partner, Domański Zakrzewski Palinka

Książka polecana przez księgarnię internetową
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