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Minął właśnie rok od czasu wyboru nowych władz na-
szego samorządu ale nie ma czasu ani na rozpamięty-
wanie ani na świętowanie gdyż zadania i wyzwania wy-
magają przede wszystkim sprawnego działania. Spieszę 
zatem zapewnić, że należycie reprezentujemy naszą 
Izbę a postawione przed Samorządem zadania realizo-
wane są z najwyższą starannością i profesjonalizmem.

Ze spraw ważnych, o których staram się na bieżąco 
Państwa informować, istotne są te związane z siedzi-
bą naszej Izby. Zakończyły się już prace projektowe 
związane z adaptacją kupionych przez naszą Radę po-
mieszczeń biurowych na IV piętrze budynku przy ul. F. 
Nullo nr 8 w Krakowie. Wybrany został również wyko-
nawca robót związanych z adaptacją tych pomieszczeń 
i obecnie jesteśmy na etapie negocjowania warunków 
realizacji robót. Zakończyły się również prace projekto-
we związane z przebudową pomieszczeń zakupionych 
przez Radę na I piętrze ww. budynku w celu urządzenia 
własnej sali konferencyjno – szkoleniowej, z tym, że 
roboty te wymają już niestety pozwolenie na budowę.

Następna ważna sprawa to wynik tegorocznego egza-
minu radcowskiego w naszej Izbie, który jest ogólnie 
znany /na 357 osób, które przystąpiły do tegoroczne-
go egzaminu, wynik pozytywny uzyskało 169 osób/, 
a który nie napawa optymizmem. Egzamin radcowski 
przebiegał w tym roku w zmienionej formule ponie-
waż aplikanci nie zdawali egzaminu z wiedzy ogólnej 
w formie testu składającego się wzorem lat ubiegłych 
ze 150 pytań i trwał o jeden dzień krócej. Może zatem 
i zmiana formuły egzaminu radcowskiego skróciła 
okres przygotowań aplikantów radcowskich do eg-
zaminu, nie wiadomo, jego wynik mówi sam za sie-
bie. Mimo jednak takiego wyniku egzaminu, a może 
przede wszystkim, dlatego dołożymy wszelkich starań 
aby poziom zajęć na aplikacji radcowskiej był stale 
podnoszony a metody szkolenia doskonalone.

Uroczystość ślubowania kolejnego rocznika zaplano-
wana została na dzień 25 lipca 2014r.

Wydarzeniem wartym przypomnienia był udział na-
szej krakowskiej reprezentacji w VI Halowych Mistrzo-
stwach Polski Radców Prawnych w piłce nożnej, które 
tradycyjnie jak co roku zorganizowane zostały przez 
OIRP w Kielcach i odbywały się w Zagnańsku/Kielc na 
początku kwietnia br. Nasza drużyna piłkarska obiecała 
poprawę formy do terminu XXV Jubileuszowej Ogól-
nopolskiej Spartakiady Prawników, która w tym roku 
organizowana jest w Krakowie przez Stowarzyszenie 
„Spartakiada Prawników” pod patronatem Prezesa 

Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Prezydenta Mia-
sta Krakowa w miesiącu wrześniu br.

Dla tych z Państwa, którzy nie brali udziału w uroczy-
stości Święta Prawników obchodzonego jak co roku 
w miesiącu maju a organizowanego przez Stowarzy-
szenie Ars Legis im. Św. Ivo Helory, które nasza Rada 
objęła honorowym patronatem informuję, że miało 
ono w tym roku szczególnie uroczystą oprawę, do któ-
rego przyczynił się niewątpliwie piękny koncert w wy-
konaniu Chóru Mariańskiego na dziedzińcu Colegium 
Maius UJ. W tym samym dniu / 24 maja br./ odbył się 
również Turniej Szachowy Prawników o Puchar Dzie-
kana Rady OIRP w Krakowie, którego zwycięzcą co 
warte odnotowania został radca prawny.

Sukcesem zakończyła się zorganizowana przez naszą 
Radę w dniu 6 czerwca konferencja międzynarodowa 
nt. „Pracodawca i pracownik w Unii Europejskiej, której 
współorganizatorem było Europejskim Stowarzysze-
niem Adwokatów (European Association of Lawyers 
- Asociation Européenne des Avocats). Nie byłoby tej 
z pewnością tej konferencji gdyby nie entuzjazm i de-
terminacja Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy 
z Zagranicą. Nasza Rada była po raz pierwszy organi-
zatorem tego typu konferencji międzynarodowej ale 
mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Wszystkim, którzy 
pomogli w jej zorganizowaniu i sprawnym przebiegu 
należą się słowa podziękowania.

Sukcesem zakończyła się również II edycja realizacji 
projektu „Edukacji Prawnej” przeprowadzona tym 
razem w krakowskich liceach ogólnokształcących, 
o czym świadczą serdeczne podziękowania dyrektorów 
tych placówek skierowane na ręce radców prawnych 
biorących udział w jego realizacji. Sukces ten był moż-
liwy dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu naszych 
koleżanek i kolegów radców prawnych, którzy mimo 
obowiązków zawodowych kontynuowali edukację 
prawną pro bono wśród młodzieży. Edukacja nigdy 
nie jest czasem straconym.

Już na zakończenie Szanowne Koleżanki i Koledzy 
w dniu 4 lipca świętowaliśmy w pięknej scenerii ogro-
dów Muzeum Archeologicznego w Krakowie - Dzień 
Radcy Prawnego w kolejną rocznicę ustawy o radcach 
prawnych miałam przyjemność osobistego z Pań-
stwem spotkanie i świętowanie a korzystając z okazji 
życzę Wszystkim udanego wypoczynku urlopowego.

Danuta Koszyk – Ciałowicz 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
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Pracodawca i pracownik w Unii Europejskiej – Międzynarodowa 
Konferencja OIRP w Krakowie i AEA-EAL.
W dniach 5-7 czerwca 2014 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez 
OIRP Kraków wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Adwokatów (European Association of Lawyers - 
Asociation Européenne des Avocats) z siedzibą w Brukseli. Poświęcona była europejskiemu prawu pracy 
oraz roli nowoczesnego prawnika w gospodarce podlegającej przeobrażeniom związanym z globalizacją.

Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce 5 czerwca 2014 r. i było połączone z powitaniem zagranicznych 
gości oraz władz samorządu przez Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego. Uroczystość od-
była się w Sali Portretowej Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. Po niej goście zostali oprowadzeni 
po zabytkowym Pałacu Wielopolskich i wysłuchali opowieści przewodnika na temat wkładu, jaki wielcy 
Prezydenci: przede wszystkim Józef Dietl, Mikołaj Zyblikiewicz i Juliusz Leo wnieśli w rozwój naszego miasta.

Nazajutrz odbyło się całodniowe szkolenie, w którym uczestniczyło około 140 osób, przede wszystkim 
radców prawnych, lecz również kilkoro aplikantów oraz adwokatów. Uczestnikami byli również zagraniczni 
adwokaci pochodzący z Francji, Belgii, Włoch i Armenii.

Prelegentami byli polscy i zagraniczni doświadczeni adwokaci i radcowie prawni, specjalizujący się w prawie 
gospodarczym i prawie pracy, a nadto wykładowcy uniwersyteccy oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Potrzeba 
omówienia tych tematów w gronie praktyków związana jest ze zwiększającą się mobilnością pracowników 
w UE oraz rosnącą ekspansją pracodawców. Coraz częściej firmy oraz pracownicy przekraczają granice 
Państw Członkowskich i warto, aby prawnicy wspierający te procesy, swobodnie poruszali się w skompli-
kowanych czasem regulacjach oraz znali aktualne orzecznictwo sądów europejskich.

W pierwszej kolejności dr Thomas Simons - praktykujący adwokat z Monachium i autor komentarza do 
Rozporządzenia Bruksela I - zaprezentował główne zasady odnoszące się do prawa właściwego oraz do 
jurysdykcji w indywidualnych transgranicznych stosunkach pracy. Następnie zabrała głos dr Dominika 
Dörre-Kolasa - radca prawny i partner we wiodącej kancelarii prawa pracy Sobczyk & Współpracownicy, 
a jednocześnie pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oma-
wiała zagadnienia związane z przekazywaniem danych osobowych pracowników w międzynarodowych 
koncernach. Okazuje się, że kwestia ta jest niezwykle problematyczna i niekorzystnie wpływa na funkcjo-
nowanie tych przedsiębiorstwa w Polsce. Następ-
nym prelegentem był prof Martin Reufels - partner 
w niemieckiej kancelarii Heuking Kühn Lüer Wojtek 
Oddział w Kolonii. Zaprezentował on najnowsze 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości odnoszące się do przejęcia zakładu pracy. 
Wzbudził duży entuzjazm uczestników. Równie cie-
kawy był wykład Pani Sędzi Jolanty Frańczak, która 
omówiła najnowsze orzecznictwo polskiego Sądu 
Najwyższego w sprawach, w których rozstrzygnięcia 
zostały oparte na przepisach europejskiego prawa 
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pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy te doty-
czyły na przykład dyskryminacji ze względu na płeć, 
ze względu na wiek, przyczyn rozwiązania stosunku 
pracy, prawa do odpoczynku. Pierwsza część szko-
lenia została zamknięta wykładem dr hab. Leszka 
Mitrusa - pracownika naukowego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego 
przedmiotem były unijne przepisy w zakresie koor-
dynacji systemu ubezpieczeń społecznych. Uczestni-
cy mieli możliwość zapoznania się z zasadami podle-
gania przez pracowników różnym ustawodawstwom 
w zakresie ubezpieczeń społecznych w zależności od 
tego gdzie zamieszkują, gdzie świadczą pracę oraz 
czy jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą. 
Rozważane były także ich uprawnienia w zakresie 
świadczeń emerytalnych i rentowych.

Popołudnie zostało poświęcone zagadnieniom 
praktycznym związanym z wykonywaniem wolne-
go zawodu radcy prawnego w ramach kancelarii. 
Pierwszym prelegentem był dr Hermann Knott - 

partner w niemieckiej kancelarii Luther Oddział w Kolonii. Poprowadził on warsztaty na temat zarządzania 
kancelarią prawną. Kwestiami, które wzbudziły zainteresowanie uczestników była kalkulacja honorariów, 
reaktywność na zapytania klientów w dobie nowoczesnych technologii, umiejętne delegowanie obowiąz-
ków na młodszych prawników oraz cechy, jakimi powinien dysponować skuteczny lider.

Następnie Hermann Knott oddał głos niemieckiemu adwokatowi Marcowi Baltusowi z kancelarii Heuking 
Kühn Lüer Wojtek Oddział w Düsseldorfie. Przedmiotem jego wykładu był networking jako narzędzie rozwoju 
zawodowego. Mecenas Baltus położył nacisk na zrównoważenie kompetencji merytorycznych i talentów do 
budowania przyjaznych relacji z klientami oraz kolegami z branży. Podkreślił, że żaden prawnik nie może z po-
wodzeniem rozwijać się zawodowo, o ile nie będzie dawał klientom rękojmi należytego poprowadzenia sprawy. 
Tym samym obok kreowania sieci kontaktów równie istotna, jego zdaniem, jest dbałość o wysoki poziom usług, 
rzetelne traktowanie partnerów biznesowych i klientów oraz długofalowe projektowanie swojej drogi zawodowej.

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie składam radcy prawnemu Pani Mi-
chalinie Nowokuńskiej serdeczne podziękowania 
i wyrazy uznania za perfekcyjne przygotowanie 
spotkania uczestników międzynarodowej konfe-
rencji - szkolenia „Pracodawca i pracownik w Unii 
Europejskiej” z Prezydentem Miasta Krakowa prof. 
dr hab. Jackiem Majchrowskim. Całe przedsięwzię-
cie zostało zrealizowane z wyjątkową starannością 
i profesjonalizmem, a możliwość zwiedzenia pięk-
nych i zabytkowych wnętrz Pałacu Wielopolskich, 
stała się dla zagranicznych uczestników konferen-
cji znakomitą okazją do poznania polskiego dzie-
dzictwa kultury. Pani Michalinie Nowokuńskiej ży-
czę także dalszych sukcesów w wykonywanej pracy 

i pomyślności w życiu osobistym.

Dziekan Rady OIRP w Krakowie  
Danuta Koszyk - Ciałowicz
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Szkolenie odbyło się dzięki wydatnej pomocy Krajo-
wej Rady Radców Prawnych. Gośćmi honorowymi 
byli Prezes KRRP - radca prawny Dariusz Sałajew-
ski oraz Sekretarz Krajowej Rady Radców Praw-
nych - radca prawny Barbara Kras. Mieliśmy także 
przyjemność gościć Panią Mecenas Marię Ślązak, 
która w tym roku pełni funkcję pierwszego Wice-
prezydenta CCBE, a od przyszłego roku - obejmie 
funkcję Prezydenta tej organizacji. OIRP w Krakowie 
reprezentowała Dziekan Rady - radca prawny Danu-
ta Koszyk-Ciałowicz, a Okręgową Rad Adwokacką: 
Dziekan Paweł Gieras. W spotkaniu z Prezydentem 
Miasta Kraków uczestniczyła będzie również była 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie - radca prawny Mi-
chalina Nowokuńska, która od ubiegłego roku pełni 
funkcję Doradcy Prezydenta do spraw prawnych.

Europejskie Stowarzyszenie Prawników (EAL-AEA) 
to organizacja zrzeszająca adwokatów z różnych 
Państw Unii Europejskiej, mająca ponad trzydziesto-
letnią historię. Na konferencje, oprócz jej członków, 
przybyli między innymi: obecna Prezydent - Pani 

Mecenas Monique Stengel (Paryż) oraz dwoje by-
łych Prezydentów: Pani Mecenas Elisabeth Hoff-
mann (Bruksela) oraz Pan Mecenas Jean-Pierre van 
Cutsem (Bruksela).

Zagraniczni goście zwiedzili Kraków i Auschwitz. 
Poznali odrobinę polskiej historii i kuchni. Miejmy 
nadzieję, że wspomnienia, które zachowają z pobytu 
u nas i przekażą dalej, zachęcą ich rodziny i przyja-
ciół do odwiedzenia naszego miasta.

Agata Adamczyk 
Radca prawny,  

Przewodnicząca Komisji ds współpracy z zagranicą

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie składam radcy praw-
nemu Pani Agacie Adamczyk, Przewodni-
czącej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą 
serdeczne podziękowania za trud i zaanga-
żowanie w organizację konferencji – szko-
lenia „Pracodawca i pracownik w Unii Euro-
pejskiej”. Uznanie uczestników konferencji 
i wysoka ocena jej organizacji są w znacznej 
mierze Pani zasługą. Życzę także dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności 

w życiu osobistym. 

Dziekan Rady OIRP w Krakowie  
Danuta Koszyk - Ciałowicz
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SAMORZĄDOWY „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” się szkoli
Już niebawem, wobec uchwalenia przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2013 r. wielkiej reformy procedury karnej, 
której istotnym elementem jest umożliwienie radcom prawnym pełnienia funkcji obrońcy w postępowaniach 
karnych, radcowie prawni uzyskają nieograniczone możliwości świadczenia pomocy prawnej.

Wszyscy wiemy, że szczególnie dla młodszego pokolenia radców prawnych, jest to wielka szansa, choć 
należy podkreślić, że ta szansa jest związana z równie wielkim obowiązkiem należytego przygotowania się 
do rzetelnego pełnienia nowych obowiązków.

Radcowie prawni na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu prawa kar-
nego materialnego i procesowego.

W tym miejscu należy jednak podnieść, że w naszym samorządzie są już radcowie, którzy chcąc rzetelnie 
wykonywać swoje obowiązki samorządowe, nieprzerwanie od czerwca 2007 roku systematycznie podnoszą 
swoją wiedzę z zakresu prawa karnego procesowego, jak również z zakresu prawa karnego materialnego.

Tymi radcami są sędziowie sądów dyscy-
plinarnych oraz rzecznicy dyscyplinarni, 
którzy wobec zmiany w roku 2007 ustawy 
o radcach prawnych szczególności wobec 
uchylenia art. 74 ustawy i dodania art. 74 
1, już od siedmiu lat zobowiązani są do sto-
sowania i stosują w rozpoznawaniu spraw 
dyscyplinarnych przepisy Kodeksu postępo-
wania karnego.

Przepisy Kodeksu postępowania karnego 
sędziowie sądów dyscyplinarnych i rzeczni-
cy dyscyplinarni stosują do postępowania 
dyscyplinarnego odpowiednio i w sprawach 
nieuregulowanych, ale biorąc pod uwagę, że 
nasza ustawa w obecnym brzmieniu zawiera 
niewiele przepisów regulujących problema-
tykę zasad tego postępowania, to koniecz-
nością stało się stosowanie przepisów k.p.k.

Po ostatnich wyborach do organów samo-
rządu radcowie prawni: sędziowie sądów 
dyscyplinarnych i rzecznicy dyscyplinar-
ni - członkowie Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Izby 
Radców Prawnych we Wrocławiu – chcąc 
pogłębić swoją wiedzę niezbędną do peł-
nienia swoich funkcji zorganizowali wspie-
rani przez obie Rady Okręgowych Izb i ich 
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Dziekanów dwa szkolenia z zakresu procedury karnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej odpowiedniego 
stosowania w dochodzeniach dyscyplinarnych.

W dniach 13-14 grudnia 2013 r, na zaproszenie kolegów z Wrocławia uczestniczyliśmy w szkoleniu sędziów 
sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych i przewodniczących okręgowych zespołów wizytatorów 
we Wrocławiu.

W dniach 30-31 maja 2014 r. Kraków powitał uczestników kolejnego szkolenia - zmodyfikowaną wersją 
staropolskiego powitania - zamiast chlebem i solą - krakowskimi obwarzankami ze solą.

W szkoleniu w Krakowie oprócz sędziów i rzeczników z Wrocławia brał również udział kolega Zastępca 
Rzecznika Dyscyplinarnego z Katowic.

W naszym szkoleniu uczestniczyli również Wicedziekan OIRP we Wrocławiu, a jednocześnie Główny Rzecz-
nik Dyscyplinarny r. pr. Tomasz Scheffler oraz Wicedziekan OIRP w Krakowie r.pr. Marcin Sala-Szczypiński.

Wiedzą o procedurze karnej dzielili się z nami prokurator oraz sędzia orzekający w sprawach karnych.

Odbyte już szkolenia zostały przez uczestników ocenione jako intensywne i burzliwe, ale uznaliśmy, że nasza 
wiedza na temat prawa karnego została pogłębiona. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu deklarowali, 
że powinniśmy się starać organizować je nadal, jeżeli tylko będzie taka możliwość.

Zofia Krok 
Radca prawny, Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Krakowie

Dzień Radcy Prawnego
W tym roku Dzień Radcy Prawnego obchodziliśmy 4 
lipca, w piątek. Uroczystości odbyły się w urokliwych 
ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 
których walory mogliśmy w pełni docenić dzięki 
wspaniałej pogodzie.

Spotkanie otworzyła Pani Dziekan Danuta Koszyk – 
Ciałowicz. Powitała wszystkich zgromadzonych, za-
proszonych gości – Dariusza Sałajewskiego - Prezesa 
Krajowej Rady Radców Prawnych, Macieja Bobrowi-
cza - byłego Prezesa KRRP, przedstawicieli zaprzyjaź-
nionych korporacji prof. dr hab. Bronisława Micher-
dę – Prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów 
w Krakowie, Mec. Marka Stoczewskiego – Wicedzie-
kana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, An-
drzeja Bazarnika – Przewodniczącego Małopolskiego 
Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
w Krakowie, prof. dr hab. Andrzeja Matyję – Preze-
sa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Barbarę 
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Jękot – Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kra-
kowie oraz gości zagranicznych w osobach - Joanna 
Candelier (Fidal Société d’avocats) Mr Olivier d’Ur-
sel (Van Cutsem Law Firm), dr Marcella Prunbauer 
(Prunbauer & Romig). Pani Dziekan Danuta Koszyk 
– Ciałowicz podkreśliła znaczenie samorządu rad-
ców prawnych i przemiany, jakie miały miejsce od 
początku jego istnienia – w tym dotyczące pozycji 
radcy prawnego i jego kompetencji. Kończąc swe 
wystąpienie, słowami piosenki „Niech żyje bal”, Pani 
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Dziekan zachęciła zgromadzonych do dobrej zabawy. Pierwszym punktem spotkania był wykład dr Anety 
Załazińskiej - językoznawcy, członka Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz jurora konkursu kraso-
mówczego dla aplikantów zorganizowanego w bieżącym roku przez OIRP w Krakowie, na temat „Radca 
da radę, czyli o czym nie mówią nam poloniści”. Wykład, błyskotliwie przeplatający wiedzę i anegdotę, 
wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy. Po wykładzie wszyscy ruszyli do zabawy – oprawę muzyczną 
zapewnił zespół Boba Jazz Band oraz nagrania dyskotekowe. Odpoczywając od tańca świętujący mogli 
wysłuchać piosenek Anny German, które śpiewała Inna Kamarin (sopran). Ci, którym nie wystarczało 
słuchanie piosenek, mogli sami sprawdzić swój talent w karaoke. Zabawa, śpiewy i tańce trwały prawie 
do północy. Życzymy wszystkim spotkania w równie dobrych nastrojach za rok.

Marcin Sala – Szczypiński 
Radca prawny, Wicedziekan ds. wykonywania zawodu

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Michalina Nowokuńska Dziekan Rady 
OIRP w Krakowie
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A PO CO JEST TEN PARAGRAF?
W nawiązaniu do akcji „Z Radcą Prawnym bezpiecz-
niej” oraz programu edukacji prawnej dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, w którym miałam przy-
jemność wziąć udział, zwrócono się do mnie z prośbą 
o przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów szkoły pod-
stawowej. Na zaproszenie Dyrekcji SP Nr 31 w Krako-
wie, z inicjatywy Pedagoga Szkolnego poprowadziłam 
zajęcia w klasach czwartych i piątych, a zatem dla 
dziesięcio-, jedenasto- i dwunastolatków. Potrzeba 
zorganizowania lekcji wyszła od samych uczniów i była 
podyktowana niejako chęcią kontynuowania akcji „Ty-
dzień przeciwko agresji”, która była prowadzona w tej 
szkole miesiąc wcześniej. Chcąc wpisać się w ten nurt, 
zmuszona byłam skoncentrować się przede wszystkim 
na prawie karnym. Moim zamiarem było jednak roz-
szerzenia tematyki na podstawy prawa oraz filozofię 
i socjologię prawa. W każdym razie zajęcia miały mieć 
charakter popularno – naukowy, z naciskiem na „po-
pularno”, wszak to jeszcze dzieci.

Pełna optymizmu przygotowałam sobie zagadnienia 
takie jak „czym jest prawo?”, „czemu służy”, „czy trze-
ba go przestrzegać i dlaczego?”, „kto musi przestrzegać 
prawa?”, „czym są inne normy i jakie systemy norm 
znamy?”, „kto podlega odpowiedzialności karnej i za 
co”, „czy te same przepisy obowiązują w Polsce i w in-
nych krajach?”. Z uwagi na wiek słuchaczy, zdecydo-
wałam się omówić wybrane przepisy Kodeksu karnego, 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Opracowałam też krótkie casusy, żeby uczniom łatwiej było zrozumieć 
omawianą tematykę.

Reakcja dzieci przeszła najśmielsze oczekiwania, zarówno moje jak i Pani Pedagog. Przede wszystkim 
uczniowie byli bardzo aktywni i dociekliwi. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że posiadają całkiem sporą 
wiedzę na temat prawa. Doskonale wiedzą, że nie należy posługiwać się cudzą tożsamością, a dokumenty 
należy podpisywać zawsze własnym nazwiskiem. Dla porównania – dla licealistów ta kwestia wcale nie 
była jednoznaczna. Jeden z piątoklasistów znał również zasadę ignorantia iuris nocet. Na moje pytanie 
skąd to wie, odparł „Jak to skąd? Z życia!”

Największą przyjemność sprawiła uczniom praca z tekstami ustaw. Pierwszy raz spotkali się z tak trudną 
terminologią i poprawne przeczytanie niektórych słów niekiedy sprawiało im kłopot. Po przeczytaniu 
wskazanego przepisu, wspólnie omawialiśmy jego znaczenie. Muszę szczerze przyznać, że dzieci wykazały 

W związku z zakończeniem kolejnego etapu realiza-
cji programu edukacji prawnej pro bono w liceach 
Małopolski w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie serdecznie dziękuję radcom 
prawnym z tut. Izby za przeprowadzenie zajęć dy-
daktycznych realizowanych w ramach programu 
edukacji prawnej pro publico bono w liceach ogól-
nokształcących w Krakowie (II, III, IV, VII, XI, XII LO) 
w Nowym Sączu (I i II LO) oraz w Tarnowie (I i II ILO ).

Realizacja i sukces tego programu nie byłyby moż-
liwe, gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie ko-
leżanek i kolegów, uczestniczących z entuzjazmem, 
profesjonalizmem i kreatywnością w tym projekcie. 

W szczególności podziękowania oraz życzenia suk-
cesów zawodowych i pomyślności w życiu osobi-
stym należą się następującym radcom prawnym: 
Michałowi Araszkiewiczowi, Romanowi Biedzie, 
Michałowi Bilińskiemu, Błażejowi Bugajskiemu, Jo-
annie Człowiekowskiej, Monice Florczak – Wątor, 
Marcinowi Huczkowskiemu, Andrzejowi Kadzikowi, 
Jackowi Kołaczowi, Annie Kordylewskiej, Andrze-
jowi Kryście, Marcie Kuzaj, Tamarze Laprus- Bału-
ce, Waldemarowi Lawińskiemu, Karolinie Radosz, 
Elżbiecie Reichert – Kądziołce, Rafałowi Kopciowi, 
Michałowi Krokowi, Piotrowi Koziołowi, Bogdano-
wi Przyworze, Sebastianowi Rożkowi, Bogusławowi 

Sroce, Annie Stokłosie, Katarzynie Zdechlik. 

Dziekan Rady OIRP w Krakowie  
Danuta Koszyk - Ciałowicz
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się niebywałą intuicją, znaczenia większości 
słów przecież nie znały.

Zachęceni taką zabawą uczniowie zaczę-
li układać swoje casusy i zadawać pytania. 
W jednej z klas uczennica koniecznie chciała 
wiedzieć czy jeżeli sprawca morderstwa po-
pełni samobójstwo, to czy można go jeszcze 
jakoś ukarać. W jej poczuciu sprawiedliwości 
niegodziwa zbrodnia pozostałaby bowiem 
nieukarana. Gdy odpowiedziałam, że skoro 
sprawca nie żyje, to nie ma już kogo ukarać, 
zaczęła dociekać, czy przynajmniej rodzina 
sprawcy nie mogłaby zostać pociągnięta do 
odpowiedzialności.

W innej klasie dziewczynka zapytała czy je-
żeli sprawca przestępstwa w czasie procesu 
zostanie poddany nagonce medialnej, nie 
wytrzyma presji i w trakcie rozprawy przed 
sądem karnym wyskoczy przez okno i na sku-
tek upadku poniesie śmierć na miejscu, to czy 
rodzina tego oskarżonego może dochodzić od-
szkodowania. A jeśli tak to od kogo?

Na zakończenie wstał chłopiec i zapytał „A co 
to jest to podwójne s?” Chodziło o znak para-
grafu. Po czym dodał „Ale po co on tam jest?” 
Pytanie, nad którym prawnicy nigdy się nie 
zastanawiają. A może powinniśmy?

Anna Kordylewska 
Radca Prawny,  

Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości

Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości
21 maja 2014 w Warszawie odbyła się VI ogólnopolska konferencja poświęcona informatyzacji wymiaru 
sprawiedliwości, w tym roku przebiegająca pod hasłem „Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksię-
gowe - nowym narzędziem w pracy prawnika”. Prelegentami konferencji były osoby posiadające wieloletnie 
doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu nowych technologii dla 
sądownictwa, m.in. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński i prof. dr hab. Dariusz Szostek, jak również przedstawicie-
le samorządu notarialnego z Polski i Litwy, sędziowie, referendarze, notariusze, adwokaci i radcowie prawni.

Na ręce Dziekana Rady wpłynęły podziękowania oraz wy-
razy uznania za realizację projektu ze strony Dyrektora III 
LO w Krakowie im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, które 

publikujemy poniżej:
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Wiodącym tematem konferencji była prezentacja projektowanych zmian w zakresie postępowania wie-
czystoksięgowego, które mają objąć w pierwszej kolejności podmioty składające statystycznie najwięcej 
wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych, tj. notariuszy, komorników i organy administracji skarbowej. Będą 
one bowiem zobowiązane do przesyłania zestandaryzowanych wniosków wieczystoksięgowych on-line 
w formie elektronicznej, dzięki czemu z chwilą umieszczenia wniosku w systemie elektronicznej księgi 
wieczystej generowana będzie widoczna dla wszystkich uczestników obrotu wzmianka o złożeniu wniosku 
o wpis. Pozwoli to także na zminimalizowanie przedziału czasu, przez który w księdze wieczystej ujawniony 
byłby stan już nieaktualny pomimo dokonanej zmiany stanu prawnego nieruchomości.

Dostęp sądów wieczystoksięgowych do systemu PESEL pozwoli na weryfikację zgodności wniosków, w tym 
danych adresowych, z danymi zebranymi w tym systemie. Przewidziano również możliwość doręczenia 
na życzenie strony zawiadomienia o wpisie w księdze wieczystej na adres poczty elektronicznej wskazany 
w akcie notarialnym.

Projektowana nowelizacja zakłada, że organy sądowe, skarbowe, ścigania, ZUS, komornicy i notariusze, 
w ramach realizacji zadań ustawowych będą mogły przeszukiwać księgi wieczyste przy pomocy innych 
kryteriów niż numer księgi, np. wg danych osobowych, numeru PESEL, adresu nieruchomości, pod wa-
runkiem zapewnienia identyfikacji osoby, zakresu pozyskiwanych danych i czasu dostępu do danych, oraz 
technicznych i organizacyjnych gwarancji zabezpieczenia danych przed niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Rozwiązania te stanowią odpowiedź na potrzebę usprawnienia egzekucji należności. W okresie bowiem 
pilotażowego dostępu komorników do opcji zaawansowanego wyszukiwania w ogólnopolskiej bazie danych 
ksiąg wieczystych o 89% wzrosła skuteczność ustalania majątku nieruchomego dłużników, a do 36 dni 
uległ skróceniu czas jego poszukiwania, stąd też projektowane rozwiązania mają istotne znaczenie dla 
wszystkich kategorii wierzycieli, w szczególności posiadających duże portfele wierzytelności.

Istotnym ułatwieniem m.in. dla uczestników obrotu nieruchomościami jest nowelizacja, dzięki której od 
dnia 1.07.2014 wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych uzyska moc odpisu wydawanego przez 
centralę i ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Uczestnicy konferencji zgłosili szereg postulatów dalszych zmian w prawie m.in. dotyczących zamieszcza-
nia wraz ze wzmianką o złożeniu wniosku o wpis krótkiej informacji o jego treści, możliwości blokowania 
i ujawniania informacji o zablokowaniu przez notariusza sporządzającego akt notarialny księgi wieczystej 
na czas od rozpoczęcia czynności notarialnej do czasu złożenia wniosku o wpis tej czynności, tak by 
wykluczyć możliwość zmiany sytuacji prawnej nieruchomości w czasie dokonywania czynności, która jej 
dotyczy, przyznania adwokatom i radcom prawnym wspomnianych wyżej uprawnień do wyszukiwania 
w bazie ksiąg wieczystych informacji według innych niż numer księgi wieczystej kryteriów, np. w celu 
oceny szans na wyegzekwowanie świadczeń przed wszczęciem procesu lub dla skutecznego zabezpie-
czenia powództwa, czy też co do możliwości złożenia przez komornika w imieniu wierzyciela wniosku 
o ustanowienie hipoteki przymusowej na podstawie jednego tytułu wykonawczego - złożonego wraz 
z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Chociaż przedstawiony projekt zmian w prawie jest kolejnym dużym krokiem na drodze informatyzacji 
wymiaru sprawiedliwości, to jeszcze bardziej rewolucyjne wydają się być rozwiązania przyjęte na Litwie, 
gdzie istnieje możliwość m.in wszczęcia egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką na podstawie wy-

Warto wiedzieć
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stosowanego przez notariusza w imieniu wierzyciela wezwania do zapłaty, i gdzie zapewniono notariuszom 
dostęp do rejestru mieszkańców, rejestru umów majątkowych małżeńskich, rejestru pełnomocnictw nota-
rialnych, czy rejestru osób ubezwłasnowolnionych jako narzędzi usprawniających obrót nieruchomościami.

Proces informatyzacji rejestrów nieruchomości jest zjawiskiem postępującym we wszystkich państwach 
UE - w 2011 roku aż w 14 - tu na 23 kraje UE udostępniano państwowe rejestry nieruchomości w formie 
elektronicznej on-line. W ramach Wspólnoty Europejskiej podejmowane są inicjatywy ułatwiające dostęp 
do informacji o krajowych systemach rejestracji stanu prawnego nieruchomości. Jednym z przedsięwzięć 
jest EULIS (European Land Information Service) http://eulis.eu, dostarczający informacji o przepisach i in-
stytucjach związanych z nabywaniem nieruchomości, ustanawianiem hipotek i innych praw rzeczowych 
oraz o procedurach z tym związanych.

Podobne cele stawia sobie Europejski Portal e-sprawiedliwość (e-Justice), który ma w założeniu odgrywać 
rolę tzw. „one stop shop” - pełnego i uniwersalnego źródła informacji o systemach sądowniczych w krajach 
UE, w tym o funkcjonujących w każdym z krajów rozwiązaniach w dziedzinie rejestrowania stanu prawnego 
nieruchomości: https://e-justice.europa.eu/content_land_registers-107-pl.do

Wśród zamieszczonych tam informacji istotną rolę mają odgrywać glosariusze stanowiące opis obcych 
instytucji prawnych., opracowane w taki sposób, by w sposób czytelny przedstawić specyfikę tych instytucji 
na tle rodzimych rozwiązań i by dzięki temu lepiej zrozumieć ich znaczenie i funkcjonowanie.

Prelegenci podkreślali, że analiza europejskich systemów rejestracji danych o stanie prawnym nierucho-
mości pozwala na wniosek o dużym ich zróżnicowaniu, m.in pod kątem charakteru prawnego zbiorów 
danych (czy są one objęte rękojmią wiary publicznej, czy też pełnią jedynie funkcję czysto informacyjną, 
bez ochrony transakcji dokonanych na ich podstawie), podmiotów prowadzących te rejestry (organ sądo-
wy, organ administracyjny), bądź procedury wprowadzania danych (sądowa, administracyjna, mieszana). 
Podejmowane na szczeblu europejskim inicjatywy nie mają jednak na celu zastąpienia krajowych rozwiązań 
i centralizacji baz danych na poziomie wspólnotowym. Podstawą rejestrowania danych o nieruchomościach 
mają być nadal systemy krajowe.

W ramach prowadzonych aktualnie prac kładzie się więc nacisk nie tyle na zastąpienie czy ujednolicenie 
tych systemów, lecz bardziej na przystosowanie ich do czekających je zadań jako narzędzi ułatwiania 
i ochrony transakcji dokonywanych na wspólnym rynku, m.in. w zakresie jednolitego schematu dostępu 
do danych, jednolitego sposobu wyszukiwania i jednolitego sposobu informowania (jednolitego wzoru 
odpisu danych dotyczących nieruchomości).Nie bez znaczenia jest także konieczność przygotowania tych 
systemów do sprawnego ujawniania wpisów na podstawie orzeczeń sądów krajowych podlegających 
w sprawach cywilnych i handlowych automatycznemu uznawaniu na terytorium całej Wspólnoty (m.in. 
z zakresu spraw spadkowych czy upadłościowych).

Organizatorzy konferencji deklarują, że są one cennym forum uzyskiwania opinii środowisk i wymiany 
doświadczeń, wykorzystywanych w pracach legislacyjnych, z tego względu zachęcam do zainteresowania 
tematyką kolejnych spotkań i wzięcia w nich aktywnego udziału.

Piotr Kozioł 
Radca prawny



14

Warto wiedzieć

Arbitraż – przyjaciel przedsiębiorczości i wymiaru sprawiedliwości
Tytułowy bon mot można uznać za kwintesencję dyskusji przeprowadzonej przez najwybitniejszych polskich 
ekspertów w dziedzinie arbitrażu podczas konferencji p.t. „Arbitraż – instytucja prawna, zjawisko społeczne, 
usługa dla biznesu”, która odbyła się 11 kwietnia br. w Warszawie, w ramach Polskiego Forum Arbitrażu. Pa-
tronat honorowy nad tym wydarzeniem, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Europejskie 
Centrum Arbitrażu, objął Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski.
W części inauguracyjnej, w której wzięli udział również profesor Krzysztof Rączka - Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady Forum 
Obywatelskiego Rozwoju, prawdziwość tytułowej tezy dobitnie potwierdzili przedstawiciele rządu w osobach 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia oraz Podsekretarza Stanu w Minister-
stwie Gospodarki Mariusza Haładyja. Wiceminister Jerzy Kozdroń przekonywał m.in., że „Skala wykorzystania 
arbitrażu w Polsce powinna być wyższa. Sądownictwo polubowne powinno stać się istotnym i zauważalnym 
dopełnieniem państwowego wymiaru sprawiedliwości, jego uzupełnieniem i jednocześnie odciążeniem.”. 
Przypomniał również, że Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje szereg działań mających na celu wspiera-
nie i promocję wykorzystywania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w jak najszerszym zakresie, 
licząc, że dzięki ich rozpowszechnieniu możliwe stanie się nie tylko zmniejszenie wpływu spraw do sądów 
powszechnych, skrócenie czasu trwania postępowań sądowych, czy zapobieganie przewlekłości postępowań, 
ale także zwiększenie satysfakcji stron z osiągniętego przez nie rozwiązania sporu. Z kolei Wiceminister Mariusz 
Haładyj w swoim wystąpieniu podkreślił, że z uwagi na wzrost liczby sporów gospodarczych, zarówno z punktu 
widzenia interesu polskiej gospodarki, jak i samych przedsiębiorców, istotne jest rozwijanie i upowszechnianie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów, takich jak arbitraż i mediacja. „Z naszych szacunków wynika, 
że spory w sprawach gospodarczych generują rocznie kilkadziesiąt miliardów zł kosztów dla przedsiębiorców. 
Zastosowanie polubownych metod rozwiązania sporów gospodarczych wiąże się z obniżeniem kosztów po-
stępowań, skróceniem ich czasu oraz co najważniejsze dla stron jest szansą na utrzymanie dalszych relacji 
biznesowych” – ocenił Wiceminister Haładyj. Przedstawiciele rządu poinformowali też o powołaniu wspól-
nego, międzyresortowego zespołu, którego celem jest ocena potrzeby zmian w prawie oraz wypracowanie 
rekomendacji zarówno w tym zakresie, jak również w zakresie działań pozalegislacyjnych na rzecz rozwoju 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów.
W ramach panelu „prawniczego” grono wybitnych ekspertów-praktyków, w tym mec. Maciej Łaszczuk, 
mec. Maciej Jamka, dr Marcin Asłanowicz, prof. Andrzej Szumański, mec. Piotr Nowaczyk oraz mec. Tomasz 
Wardyński, dyskutowało m.in. o ograniczeniach rozwoju arbitrażu handlowego w Polsce, wynikających z obo-
wiązującego prawa oraz o potrzebnych zmianach legislacyjnych, a także determinantach umożliwiających 
osiągnięcie przez Polskę pozycji centrum międzynarodowego arbitrażu. Paneliści zgodnie przyznali, że istotnym 
mankamentem obecnych rozwiązań legislacyjnych jest m.in. utrata mocy zapisu na sąd polubowny ze względu 
na ogłoszenie upadłości jednej ze stron i to niezależnie od stadium zaawansowania postępowania arbitrażo-
wego. Za mankament obecnie obowiązujących regulacji uznano także dopuszczalność przesłuchania arbitra 
przez sąd powszechny, w sytuacji, gdy wyłączona ona została w przypadku mediatorów. Krytyce poddano także 
trzymiesięczny termin na złożenie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznając go za zbyt długi, 
a także nadmiernie rozbudowaną kontrolę instancyjną w ramach tej procedury postabitrażowej. Jako przykład 
dysfunkonalności obecnej regulacji mec. Piotr Nowaczyk wskazał sprawę, w której występował jako arbiter 
i w której skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego wydanego w kwietniu 2011 r. została ostatecznie 
oddalona przez Sąd Najwyższy dopiero w lutym bieżącego roku. Profesor Andrzej Szumański wyraził z kolei 
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tezę, że jedną z barier rozwoju arbitrażu jest wymóg pisemnego zapisu na sąd polubowny, proponując w oparciu 
o znowelizowany Regulamin UNCITRAL odejście od tego wymogu, na rzecz dopuszczenia także konkludentnego 
przystąpienia do zapisu na sąd polubowny. Propozycja ta nie spotkała się jednak z jednomyślnie pozytywną 
reakcją, wywołując następnie interesującą dyskusję pomiędzy ww. przedstawicielem krakowskiej myśli praw-
niczej a reprezenentantem stołecznego ośrodka uniwersyteckiego - prof. Karolem Weitzem. Jeszcze dalej 
idące kontrowersje wzbudziło wystąpienie dr. Marcina Asłanowicza, który zaproponował iście „rewolucyjną” 
zmianę w zakresie sposobu powoływania arbitrów, sprowadzającą się do zniesienia możliwości bezpośredniego 
powoływania arbitrów przez strony oraz – wzorem niektórych międzynarodowych sądów arbitrażowych, np. 
paryskiego lub londyńskiego – wprowadzenie zasady powoływania zespołu orzekającego wyłącznie przez 
trybunał arbitrażowy, względnie w drodze losowania lub za pomocą metod mieszanych. Zdaniem dr. Asła-
nowicza, rozwiązanie takie mogłoby skutecznie przeciwdziałać problemowi psychicznej zależności arbitrów 
od powołujących je stron, sprowadzającej się do poczucia swego rodzaju „długu wdzięczności” za powołanie 
do składu orzekającego sądu arbitrażowego. Proponowane rozwiązanie spotkało się z częściową krytyką ze 
strony niektórych ko-panelistów, którzy zarzucili tej propozycji nieproporcjonalność ograniczeń w stosunku do 
potencjalnych korzyści, a - w najdalej idącej wersji - nawet naruszenie istoty arbitrażu, jako metody rozstrzy-
gania sporów przez arbitrów cieszących się autorytetem i zaufaniem stron. Pomimo pewnych zauważalnych 
mankamentów, eksperci zgodnie uznali jednak, że obecnie obowiązujące regulacje Kodeksu postępowania 
cywilnego, dotyczące postępowania polubownego, co do zasady dobrze sprawdzają się w praktyce arbitra-
żowej. Pozytywnej oceny paneliści nie przyznali jednak obowiązującym regulacjom podatkowym, zwłaszcza 
w kontekście opodatkowania usług arbitrażowych podatkiem VAT, przez co są one znacząco droższe, a przez to 
mniej konkurencyjne, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele krajów mających ambicje stania się międzynarodowymi 
ośrodkami arbitrażowymi wprowadziło dla tego sektora szereg preferencji podatkowych. Wspieranie arbitrażu 
przez państwo okazuje się zresztą w długofalowej perspektywie bardzo opłacalne, gdyż – jak przekonywał mec. 
Maciej Jamka – dobre ośrodki arbitrażowe mogą być źródłem pobudzenia koniunktury w wielu innych sektorach 
gospodarki, szczególnie w sektorze usług prawniczych oraz usług hotelarsko-gastronomicznych. Stwarzanie 
przyjaznego środowiska prawnego dla arbitrażu ma także niebagatelne znaczenie wizerunkowe, gdyż arbitraż 
– kojarzący się z wyższą kulturą prawną - zwiększa zaufanie zagranicznych środowisk biznesowych do danego 
kraju. W istocie bowiem – jak podkreślił mec. Maciej Łaszczuk – wyłącznie systemy totalitarne wykluczają 
arbitraż jako metodę rozstrzygania prywatnoprawnych sporów.
Kolejna część konferencji dedykowana została analizie arbitrażu jako zjawiska społecznego, stanowiącego 
uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości oraz specyficzną formę dyskursu w procesie stosowania prawa, a do 
przedstawienia refleksji w tym obszarze zostali zaproszeni prof. Stanisław Sołtysiński, mec. Sylwester Piec-
kowski, Prezesa NRA Andrzej Zwara oraz autor niniejszej relacji. Dokonując analizy statystyk w zakresie liczby 
sporów arbitrażowych na tle liczby spraw trafiających do wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, 
mec. Sylwester Pieckowski skonstatował, że – mimo stosunkowo szerokiej oferty ośrodków arbitrażowych, którą 
cechuje wysoka profesjonalizacja, specjalizacja oraz jurydyzacja – w Polsce arbitraż jako zjawisko społeczne ma 
charakter niszowy. W ocenie prof. Sołtysińskiego, jednym z ważniejszych powodów tego stanu rzeczy, pomimo 
ciągłego wzrostu liczby sporów gospodarczych, może być fakt, iż prowadzenie znaczącej części sporów będzie 
znacznie droższe w arbitrażu, niż w przypadku poddania ich pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jest to 
jednak „cena” możliwości skorzystania z usług wysokiej klasy arbitrów oraz zastosowania takich metod roz-
patrywania spraw, na jakie sąd powszechny nie może sobie pozwolić, polegających np. na zgromadzeniu kilku 
ekspertów, z których każdy przedstawia swój punkt widzenia, zaś arbitrzy oraz strony mają szansę zadawania im 
pytań. Profesor Sołtysiński – powołując się na raport pt. „Profiting From Injustice” wydanym przez Corporate 
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Europe Observatory oraz Transnational Institute - zwrócił także uwagę na fakt, iż arbitraż inwestycyjny staje 
się przedmiotem coraz mocniejszej krytyki społecznej, w ramach której wytykane są jego patologie, związane 
z praktycznym brakiem niezależności arbitrów, ich finansową motywacją do rozstrzygania sporów na rzecz 
inwestorów oraz nierównowagą pomiędzy państwami a inwestorami, na korzyść tych ostatnich. Niski poziom 
wykorzystywania arbitrażu w praktyce rozstrzygania sporów w naszym kraju Prezes Andrzej Zwara przypisał 
z kolei problemom natury kulturowej, a w szczególności brakiem skłonności do kompromisu, a także przyzwy-
czajeniem do czysto pozytywistycznego modelu procesowego, jaki obowiązuje w sądownictwie powszechnym, 
w którym element „słusznościowy” nie posiada priorytetowego znaczenia. Jedynie z reporterskiego obowiązku 
dodam, że – realizując mandat udzielony przez Prezesa Dariusza Sałajewskiego – wyraziłem m.in. przekonanie, 
że szczególną rolę w zakresie upowszechniania w Polsce alternatywnych metod rozstrzygania sporów posiadają 
profesjonalni prawnicy, a więc radcowie prawni i adwokaci. To ich opinie są bowiem zazwyczaj wiążące przy 
podejmowaniu przez przedsiębiorców decyzji dotyczących zasadności dokonania zapisu na sąd polubowny lub 
zawarcia umowy o mediację. Podkreśliłem również, iż dostrzegają tę zależność, samorząd radców prawnych 
od wielu już lat podejmuje szereg inicjatyw popularyzujących wiedzę i umiejętności radców prawnych w tym 
obszarze, w szczególności poprzez prowadzenie dedykowanych modułów w programie aplikacji radcowskiej, 
organizację szkoleń i kursów e-learningowych dla radców prawnych, a także poprzez działalność statutową 
Centrum Mediacji Gospodarczych przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
Kwestia przygotowania prawników i kancelarii do świadczenia usług związanych z postępowaniami polubow-
nymi była także jednym z wiodących tematów ostatniego panelu konferencji, poświęconego analizie arbitrażu 
w kategoriach usługi dla biznesu, w którym w roli prelegentów uczestniczyli mec. Małgorzata Surdek, mec. 
Józef Palinka, mec. Bartosz Krużewski , mec. Paweł Pietkiewicz oraz mec. Piotr Bielarczyk. Opinie panelistów 
w tej kwestii były jednak podzielone, a w szczególności optymistycznej diagnozy mec. Surdek nie podzielił 
w pełni mec. Palinka, stwierdziwszy, że niektórym pełnomocnikom brakuje jednak podstawowej wiedzy do-
tyczącej arbitrażu, np. co do tego, że sąd polubowny co do zasady nie posiada własnej inicjatywy dowodowej. 
Dyskutanci zgodnie uznali jednak, że – bez względu na odmienne doświadczenia w tym zakresie – podnoszenie 
kompetencji prawników jest czynnikiem nie do przecenienia. Dokonując zaś oceny atrakcyjności arbitrażu dla 
polskich przedsiębiorców, paneliści zgodnie uznali, że jest ona szczególnie wysoka w sporach o szczególnie dużym 
stopniu skomplikowania lub wymagających specyficznych kwalifikacji, które w sądach powszechnych narażone 
są na szczególne ryzyko przypadkowego rozstrzygnięcia. Na atrakcyjność tę negatywnie wpływają jednak takie 
nowe zjawiska, jak – przywołana przez mec. Palinkę - utrata autorytatywności wyroków sądów polubownych, 
przejawiająca się w coraz powszechniejszej tendencji składania skarg na niemal każde orzeczenie sądu arbitra-
żowego w „grubszej” sprawie, czy też – wskazane przez mec. Pietkiewicza – zbytnie „usądowienie” arbitrażu 
przez prawników, wskutek czego gubi się jego sens i największe walory, a w śród nich skoncentrowanie się na 
realizacji gospodarczego celu łączących strony więzi kontraktowych, a także dbałości o zachowanie ich trwałości.
Konkludując, można bez żadnego zawahania stwierdzić, iż konferencja zorganizowana w ramach Polskiego Forum 
Arbitrażu dała dowód tego, iż arbitraż jest narzędziem wartym wspierania i stosowania, gdyż niesie wymierne 
korzyści zarówno dla zaangażowanych stron, jak i dla państwa, a w istotnym zakresie otwiera nowe przestrzenie 
aktywności także dla naszej grupy zawodowej, umożliwiając pełnienie nie tylko zwyczajowej roli pełnomocnika, 
ale również arbitra. Wypada jedynie mieć nadzieję, że Forum to stanie się w przyszłości źródłem konkretnych 
inicjatyw, które będą wywierać pozytywny wpływ na rozwój arbitrażu w praktyce obrotu gospodarczego.

Andrzej Kadzik 
Radca prawny

Warto wiedzieć
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I Forum Aplikantów Radcowskich - „Po co aplikantowi aplikacja?”
W dniach 25 – 27 kwietnia 2014 roku w Świnoujściu odbyło się I Forum Aplikantów Radcowskich. Orga-
nizatorem i pomysłodawcą tego wydarzenia była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. Forum 
odbyło się pod kontrowersyjnym i mającym skłonić do dialogu hasłem „Po co aplikantowi aplikacja?”. 
W przedsięwzięciu tym uczestniczyli przedstawiciele aplikantów radcowskich Okręgowych Izb Radców Praw-
nych z całego kraju. Krakowską OIRP reprezentowali aplikanci – Wojciech Świątkowski (I rok), Aleksandra 
Bilińska (II rok) oraz Anna Więcek (III rok). Gościem Forum była także Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie 
Mecenas Anna Sobczak, która zachęcała aplikantów do aktywnego wyrażania swoich poglądów w zakresie 
realizacji procesu kształcenia w ramach szkoleń aplikacyjnych, miejsca i roli aplikantów w samorządzie.

Przed przystąpieniem do burzliwej dyskusji w trakcie zaproponowanych przez organizatora warsztatów 
oraz panelu dyskusyjnego, uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać niezwykle interesującego seminarium 
Mecenasa Macieja Bobrowicza, byłego Prezesa KRRP, pod tytułem „Jak osiągnąć sukces na rynku usług 
prawniczych?”. Sposób, w jaki Mec. Bobrowicz przedstawił to jakże aktualne zagadnienie wzbudził wśród 
słuchaczy ogromne zainteresowanie i zarazem zainspirował do dyskusji na temat jakości świadczonych 
usług prawniczych oraz jej wpływu na osiągnięcie sukcesu w zawodzie radcy prawnego.

W ramach prac w grupach warsztatowych aplikanci mieli okazję przedstawić swoje poglądy w zakresie 
czterech wskazanych przez organizatora zagadnień: „Aplikant a tajemnica zawodowa”, „Odpowiedzialność 
aplikanta przed klientem, patronem, pracodawcą”, „Formy zatrudniania aplikantów i zasady ich wyna-
gradzania” oraz „Miejsce aplikanta w samorządzie radcowskim”. Moderatorami grup warsztatowych byli 
aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, zaś wyniki 
prac zostały zaprezentowane przez przedstawicieli danej grupy warsztatowej podczas końcowego panelu 
dyskusyjnego. Aplikanci krakowskiej OIRP dyskutowali na temat tajemnicy zawodowej. Wyniki pracy 
całej grupy zaprezentowały moderator aplikant radcowski Katarzyna Solarska z OIRP w Szczecinie oraz 
aplikant radcowski Aleksandra Bilińska z OIRP w Krakowie. Aplikanci radcowscy I grupy warsztatowej 
stwierdzili jednogłośnie, iż zachowanie tajemnicy zawodowej jest jedną z podstawowych zasad, które 
winna być respektowana zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym aplikanta oraz radcy prawne-
go. Zdaniem aplikantów tajemnica zawodowa to przede wszystkim gwarancja rzetelności wykonywania 
usług, „sztandar” – coś co wyróżnia radców prawnych i adwokatów od innych „niezawodowych” form 
świadczenia pomocy prawnej, fundament przyszłego życia zawodowego radcy prawnego, jak również 
podstawa odpowiedzialności aplikanta radcowskiego. Aplikanci zwrócili uwagę na konsekwencje nie-
zachowania tejże tajemnicy. Wypowiedzieli się również odnoście niektórych zapisów projektu nowego 
Kodeksu Etyki – oceniając negatywnie zapisy dotyczące samodzielnego zwolnienia się radcy prawnego 
z obowiązku zachowania tajemnicy w sprawie własnej lub w przypadku działania na korzyść klienta oraz 
pozytywnie zapisy dotyczące wnoszenia zażalenia w przypadku wydania przez sąd postanowienia o zwol-
nieniu z tajemnicy radcowskiej.

Dokonując oceny wydarzenia, w którym mieli możliwość uczestniczyć przedstawiciele aplikantów rad-
cowskich z OIRP w Krakowie, wskazać należy, iż taka forma wymiany poglądów na tematy ważne dla 
samorządu radcowskiego jest niezbędna i konieczna. Z uwagi na uczestnictwo w tymże przedsięwzięciu 
aplikantów, jak również radców prawnych z różnych części kraju dochodziło do wymiany wielu zróżnicowa-
nych poglądów, a końcowa dyskusja panelowa pozwoliła wypracować wspólne porozumienie między rad-
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cami prawnymi a aplikanta-
mi radcowskimi. Efekty prac 
aplikantów, przedstawione 
podczas tej dyskusji zostały 
bowiem przeanalizowane 
przez zaproszonych gości 
Forum m. in. Mec. Macieja 
Bobrowicza, Wiceprezesa 
KRRP Ewę Stompor-Nowicką, 
Wiceprezesa KRRP Zbigniewa 
Pawlaka, Wiceprezesa KRRP 
Włodzimierza Chróścika, 
Dziekana OIRP w Poznaniu 
Zbigniewa Tur oraz Dziekan 
OIRP w Szczecinie Alicję Ku-
jawę, którzy podkreślali, iż 
aplikanci będąc częścią samo-
rządu radcowskiego, powinni 
współuczestniczyć w życiu izb 
i aktywnie wpływać na funk-
cjonowanie tego samorządu. Forum było także okazją do integracji środowiska aplikanckiego, nawiązywania 
kontaktów oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących kształcenia aplikantów i efektywnej reali-
zacji szkoleń aplikacyjnych. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż Forum zorganizowano w nadmorskim 
kurorcie, z którego uroków mogli korzystać uczestnicy przedsięwzięcia, spacerując wzdłuż piaszczystej plaży 
i podziwiając piękne widoki podczas zorganizowanego specjalnie dla nich rejsu statkiem Chateaubriand.

Podsumowując, w czasie I Forum Aplikantów Radcowskich zorganizowanego w Świnoujściu uczestnicy 
odpowiadając na postawione pytanie „Po co aplikantowi aplikacja?” zgodnie doszli do wniosku, iż apli-
kacja radcowska jest niezbędna, gdyż stanowi praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu radcy 
prawnego, systematyzuje wiedzę uzyskaną na studiach prawniczych, umożliwia występowanie przed 
sądem i nabywanie niezbędnych umiejętności do reprezentowania klientów, daje możliwość zapoznania 
się z różnymi sposobami prowadzenia kancelarii oraz obsługi klientów, a także nawiązywania kontaktów 
w środowisku prawniczym. I Forum Aplikantów Radcowskich spełniło swoją rolę oraz pozwoliło na inte-
grację środowiska radcowskiego z całego kraju. Wydarzenie to dowiodło, że tylko wspólny dialog między 
członkami samorządu radcowskiego oraz budowanie prawidłowych relacji zwłaszcza między radcami 
prawnymi a aplikantami pozwoli na wypracowanie wspólnych celów i dążeń. Kontynuowanie takiej formy 
wymiany poglądów i doświadczeń jest jak najbardziej wskazane, dlatego też z niecierpliwością należy 
oczekiwać II Forum Aplikantów Radcowskich, które według zapowiedzi organizatorów w przyszłym roku 
odbędzie się w Szczecinie.

Anna Więcek 
Aplikant radcowski

Warto wiedzieć
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Negocjacje są nieodłącznym elementem pracy 
każdego prawnika i stają się coraz popularniejszą 
metodą rozwiązywania sporów prawnych. Niestety, 
studenci prawa i aplikanci nie mają wielu okazji, aby 
zapoznać się z dostępnymi metodami negocjacyj-
nymi, a tym bardziej zastosować je w praktyce. Ani 
bowiem zajęcia na większości uniwersytetów, ani 
plan szkolenia na aplikacji radcowskiej nie zawierają 
praktycznych zajęć z zakresu negocjacji prawniczych. 
Odpowiedzią na przedmiotowe braki jest organizo-
wany przez Krajową Radę Radców Prawnych Turniej 
Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich, które-
go druga edycja zakończyła się pod koniec marca. 
W ścisłym finale, rozegranym 29 marca w Warsza-
wie znalazły się trzy ekipy – Vis Legis z Warszawy, 
EMA z Wrocławia oraz zespół z Krakowa, którego 
byliśmy członkami, o nazwie ORIP KRK v2.
Pierwszy etap II Edycji Turnieju rozpoczął się 9 mar-
ca – w szranki stanęło łącznie 130 ekip z obszaru 
całego kraju – łącznie prawie 400 aplikantów. In-
ternetowa rozgrywka w formie quizu z zakresu wie-
dzy o negocjacjach wyłoniła trzy najlepsze drużyny, 
które wzięły udział w finale.
Finał odbył się na żywo w Warszawie. W ostatnią 
sobotę marca spotkaliśmy się z pozostałymi dru-
żynami-finalistami w ramach trójstronnych ne-
gocjacji. Naszym zadaniem było przeprowadzenie 
podziału spadku po zmarłym biznesmenie, który po-
zostawił po sobie ogromny majątek. Każda z drużyn 
reprezentowała jednego spadkobiercę. Pytanie tylko 
– jak podzielić tak ogromny majątek? Jak zrobić to 
sprawiedliwie, ale zarazem zaspokoić interesy swo-
jego mocodawcy? Trzeba było znaleźć jakiś „złoty 
środek”, który pozwoliłby skłonić pozostałe druży-
ny do podpisania porozumienia w takim kształcie, 
który zabezpieczałby nasze interesy. Szybka lektura 
akt sprawy, prezentujących składniki majątku do 
podziału (a było ich łącznie kilkadziesiąt!) i… ru-
szyliśmy do trwającego prawie cztery godziny, nie-
zwykle wyrównanego i trzymającego w napięciu do 

ostatniej chwili negocjacyjnego boju. Jak się okazało 
w toku rozmów, każdy spadkobierca chciał dostać 
coś innego ze schedy spadkowej – jednym zależało 
na nieruchomościach, drugim na akcjach i obliga-
cjach, trzecim jeszcze na pamiątkach osobistych 
i dziełach sztuki. Oczywiście rozgrywka została tak 
zorganizowana i zaplanowana, żeby w kluczowych 
kwestiach te interesy się krzyżowały, co prowadziło 
do ożywionych dyskusji. Na końcu udało się na nam 
jednak wynegocjować bardzo korzystne dla nasze-
go wirtualnego mocodawcy porozumienie i wygrać 
cały turniej, a dodatkowo koleżanka z naszej druży-
ny – Justyna Nowak – zdobyła indywidualny tytuł 
Najlepszego Negocjatora.
Dziewiątka finalistów była obserwowana przez zna-
mienite jury – wśród jurorów znaleźli się m.in. prof. 
Stanisław Sołtysińki, były Minister Sprawiedliwości, 
prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były Prezes Trybunału 
Konstytucyjnego Jerzy Stępień oraz były Prezes 
KIRP (oraz wielki orędownik alternatywnych metod 
rozwiązywania sporu, w tym negocjacji i mediacji) 
– mec. Maciej Bobrowicz.
Naszym zdaniem taki turniej to cenna inicjatywa. 
Pozwala sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, 
co jest bardzo ważne, bo tak jak od przeczytania 
książki o nauce pływania nie staniesz się zawodo-
wym pływakiem, to przeczytanie kilku książek o ne-
gocjacjach nie sprawi, że zostaniesz profesjonalnym 
negocjatorem, co słusznie podkreślił podczas powi-
tania finalistów wspomniany wyżej mec. Bobrowicz. 
W dużej mierze dlatego właśnie zdecydowaliśmy się 
wziąć udział w turnieju. Poza tym to świetna zabawa 
i okazja do ciekawej rywalizacji z kolegami po fachu.
Niestety, w Polsce wielu prawników wciąż nie do-
strzega potrzeby uzyskania stosownych kwalifikacji 
w zakresie negocjacji, mimo tego, że często są anga-
żowani w negocjacje – negocjują warunki ugody, za-
pisy ważnej umowy, prowadzą w imieniu pracodawcy 
rozmowy ze związkami zawodowymi lub po prostu 
negocjują z klientem stawkę opłaty za swoje usługi.

Cenne doświadczenie, zacięta rywalizacja i… świetna zabawa, czyli 
druga edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich
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Święto Prawników
W sobotę 24 maja 2014 r. miały miejsce 
obchody Święta Prawników, organizo-
wanego przez Ars Legis Stowarzyszenie 
im. Św. Ivo Helory, Patrona Prawników 
w Krakowie. Święto rozpoczął wykład Pro-
fesora Wacława Uruszczaka, poświęcony 
neutralności światopoglądowej państwa. 
Następnie mecenas Karola Tatara i dok-
tor Grzegorz Maroń przybliżyli kwestie 
związane z petycją przygotowaną przez 
Stowarzyszenie w sprawie dopisania do 
ustaw korporacyjnych możliwości za-
kończenia ślubowania słowami „Tak mi 
dopomóż Bóg”.

Po wykładach i dyskusji uczestnicy udali 
się na procesję z relikwiami i obrazem 
świętego Iwo Helory do Kolegiaty Aka-
demickiej św. Anny, gdzie odprawiona 
została uroczysta Msza św., której prze-
wodniczył ks. infułat Janusz Gasidło. Spo-
tkanie zakończył koncert Chóru Mariań-
skiego w krużgankach Collegium Maius.

Marcin Sala – Szczypiński 
Radca prawny,  

Wicedziekan ds. wykonywania zawodu

Wkrótce pojawi się szansa na zmiany i na większe zainteresowanie negocjacjami wśród prawników. Oto 
bowiem trwają prace nad projektem wprowadzenia obowiązkowych mediacji w sporach gospodarczych. 
Co więcej, w najbliższej przyszłości Polska będzie musiała wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Nie jest zatem trudno odpowie-
dzieć na pytanie - kto będzie miał większe szanse na zawarcie większej liczby skutecznych porozumień 
i, co za tym idzie, dotarcie do szerszego grona klientów: prawnik bez przygotowania negocjacyjnego czy 
taki, który posiada stosowne kwalifikacje?
Mamy nadzieję, że studenci prawa, aplikanci oraz profesjonalni pełnomocnicy będą mieli coraz więcej 
okazji, aby szkolić się w zakresie negocjacji. Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich jest do 
tego świetną okazją.

Autorzy- aplikanci radcowscy: Natalia Duszkiewicz, Łukasz Krawczyk

Warto wiedzieć
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Zasłużony dla Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae
W dniu 29 kwietnia 2014 Paweł Ku-
glarz, Radca prawny, wraz z innymi 
członkami zespołu Ministra Sprawie-
dliwości ds. nowelizacji Prawa Upadło-
ściowego i Naprawczego, w uznaniu 
szczególnego zaangażowania w prace 
tego zespołu został uhonorowani pa-
miątkowym medalem „Zasłużony dla 
sprawiedliwości”. Zespół powołany 
został przez Ministra Sprawiedliwości 
w dniu 2 kwietnia 2012 roku.

Uroczystość odbyła się w siedzibie 
Ministerstwa Sprawiedliwości i zosta-
ła poprzedzony przemową Ministra, 
Marka Biernackiego.

Pamiętajmy o ochronie danych osobowych.
W dniu 14 czerwca 2014 roku, w „Starej Zajezdni Kraków by de Silva” przy ul. Św. Wawrzyńca odbyło się 
szkolenie „Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w kancelariach radców prawnych”, prowadzone 
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dra. Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego. 
Szkolenie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie, gromadząc blisko 350 uczestników.

W tym miejscu przytoczone zostaną jedynie główne tezy wykładu dra. W.R. Wiewiórowskiego, zachęcamy 
jednocześnie do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia, dostępną i w extranecie, i na stronie www.oirp.
krakow.pl - dostęp do prezentacji mają tylko radcowie prawni, po uprzednim zalogowaniu się.

Doniosłość problematyki ochrony danych osobowych w kancelariach radcowskich wynika nie tylko z jej 
skomplikowania jurydycznego, ale też z jej wieloaspektowości i ścisłego powiązania z kwestiami technicz-
nymi, informatycznymi. W trakcie wykładu wielokrotnie podkreślany był fakt, iż nader często nie zdajemy 
sobie sprawy z zagrożeń i konsekwencji korzystania z najnowszych rozwiązań technicznych i udogodnień 
elektronicznych.

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie serdecznie gratuluję radcy prawnemu Paw-
łowi Kuglarzowi w związku z przyznaniem mu zaszczytnego odznaczenia Brązowego Medalu Pamiątko-
wego Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” życząc mu jednocześnie wielu 
dalszych sukcesów oraz  satysfakcji  z realizacji wszelkich podejmowanych działań zarówno w sferze zawo-
dowej, jak i prywatnej.

Dziekan Rady OIRP w Krakowie  
Danuta Koszyk - Ciałowicz
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Jako podstawowe powody przeprowadzenia szkolenia wskazano:

• elektronizację przetwarzania danych (ma miejsce istotny przełom w tym zakresie – radcowie prawni uzy-
skują duży dostęp do zewnętrznych zasobów informacyjnych, które kopiowane są do zbiorów kancelarii, 
np. e-sądy, elektroniczny dostęp do akt sprawy, w przyszłości umożliwiony zostanie „odmiejscowiony” 
dostęp do akt sądowych), co powoduje multiplikację ilości przechowywanych danych;

• przechodzenie na usługi „chmurowe” (dane przechowywane są poza kancelarią u dostarczyciela usługi, 
radca uzyskuje do nich zdalny dostęp, często nie mając świadomości w jakim państwie zlokalizowane 
są serwery, ani jakim regulacjom dot. dostępu podlegają w tym państwie);

• powszechne korzystanie z programów do obsługi kancelarii, które są programami on-line, a zatem dane 
nie są przechowywane na twardym dysku w kancelarii;

• nacisk na dostęp do informacji przetwarzanych przez radców prawnych;

• pojawiające się skargi na sposób przechowywania danych przez osoby wykonujące zawody prawnicze 
(często skargi same w sobie okazują się bezzasadne, jednakże GIODO stwierdzając naruszenia nieobjęte 
skargą zobowiązany jest do wszczęcia postępowania obejmującego ocenę sposobu zabezpieczenia danych).

Regulacja ochrony danych osobowych na poziomie Konstytucji zawarta jest w art. 47 i 51. Przepisy te 
mogą sprawiać wrażenia przypadkowych – trzeba jednak mieć na względzie, iż Konstytucja oraz ustawa 
o ochronie danych osobowych powstawały w tym samym czasie. Zasady i tryb gromadzenia danych muszą 
być ustalone w ustawie – jest to istotne ograniczenie, wyłączające możliwość regulowania gromadzenia 
danych osobowych np. w aktach prawa miejscowego. Każdemu zagwarantowano prawo dostępu do 
dotyczących go dokumentów i żądania usunięcia lub sprostowania danych nieprawdziwych.

Na wstępie przybliżone zostały podstawowe definicje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 
101, poz. 926). Definicja danych osobowych znajduje się w art. 6 - za dane osobowe uważa się wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą 
do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczegól-
ności przez powołanie się na numer identy-
fikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych 
czynników określających jej cechy fizyczne, 
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kul-
turowe lub społeczne. Informacji nie uważa 
się za umożliwiającą określenie tożsamości 
osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych 
kosztów, czasu lub działań. Do pojęcia da-
nych osobowych należy zatem podchodzić 
kontekstowo. Dane osobowe to nie tylko 
dane identyfikujące, ale wszystkie dane, 
które możemy powiązać z możliwą do 
identyfikacji osobą (co zależy od rodzaju 
danych, kontekstu, dostępnych baz danych 
– przykładowo: Janów Nowaków jest wielu, 

 Doskonalenie zawodowe
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Wojciech Rafał Wiewiórowski jest jeden, przetwa-
rzając numery tablic rejestracyjnych przetwarza-
my dane, które dla nas nie są danymi osobowymi, 
jednak przekazując te dane do gminy, dysponują-
cej dostępem do systemu CEPIK, przekazujemy je 
do podmiotu, dla którego są danymi osobowymi, 
podmiot dysponujący dodatkowymi informacjami 
może więc sprawić, że dane dla nas „ślepe”, staną 
się danymi osobowymi).

Na uwagę zasługuje fakt, iż definiując „zbiór da-
nych” (art. 7 pkt 1), ustawodawca przewidział 
„chmurę” – zbiór danych to bowiem każdy posia-
dający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, nie-
zależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Kolejne ważne pojęcie to 
„system informatyczny” – nie tylko sieć ale każdy komputer w kancelarii, każdy laptop. każdy posiadający 
strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie 
od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Wiele błędów dotyczących ochrony 
danych osobowych popełnianych jest dlatego, że zapominamy do czego służą dane urządzenia. Synchro-
nizując tablet czy i-pada z komputerem w samochodzie synchronizujemy również kalendarz i listę spotkań 
– zatem oddając samochód do serwisu umożliwiamy dostęp do tych danych osobom trzecim. Takie działania 
nie zapewniają prawidłowej ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych to ten, kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Admi-
nistratorem co do zasady będzie radca. Nieco inaczej sytuacja może się kształtować w przypadku tzw. in 
house lawyer – bowiem administratorem może być przedsiębiorca, u którego zatrudniony jest radca. Nie 
wszystkie dane znajdujące się w klasycznej kancelarii są objęte tajemnicą radcowską. Dane kadrowe nie są 
objęte tajemnicą radcowską, podobnie jak dane dotyczące kształtu rynku, na którym pracuje radca (np. 
dotyczące tego, kto może w przyszłości zostać klientem).

Odnosząc się do kwestii rozdziału tajemnicy radcowskiej od ochrony danych osobowych warto zauważyć, 
iż ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje GIODO czym ma się kierować, określając ewentualne 
wyłączenia ze swoich uprawnień, w przypadku każdej tajemnicy prawnie chronionej, chronionej inaczej niż 
na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Jako paradygmatyczne można wskazać tu orzecze-
nia dotyczące danych osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, przetwarzanych na 
potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego (por. Wyrok NSA z 27.03.2013r., I OSK 932/12 - Gene-
ralnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 12 
pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych /wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg 
w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych/, w odniesieniu do tej części zbiorów danych 
prowadzonych przez kościół, która obejmuje dane osób nienależących do tego kościoła). Tam gdzie kończy 
się tajemnica radcowska, tam GIODO ma pełne kompetencje. Jeśli jednak w czasie kontroli GIODO mógłby 
dostać się do danych objętych tajemnicą radcowską to nie przeglądając tych danych musiałby stwierdzić nie-
właściwe przechowywanie danych - w tym kontekście należy podkreślić, że dane powinny być przetwarzane 
tylko na zaszyfrowanych nośnikach danych (zaszyfrowany dysk pod hasłem, którego nie można przełamać).
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Zwolnienie administratorów danych z obowiązku rejestracji zbiorów, zawarte w art. 43, odnosi się do 
zbiorów dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy 
prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Zgodnie z dotychczaso-
wą praktyką GIODO, dopóki w zbiorach znajdują się dane klientów, nie trzeba tych zbiorów rejestrować.

Uprawnienia inspektorów określone zostały w art. 14 i 15 ustawy. W celu wykonania zadań, o których 
mowa w art. 12 pkt 1 i 2 / kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobo-
wych oraz wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów 
o ochronie danych osobowych/, Generalny Inspektor, zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni 
przez niego pracownicy Biura, zwani dalej „inspektorami”, mają prawo: wstępu, w godzinach od 600 
do 2200, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym 
zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem da-
nych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności 
przetwarzania danych z ustawą; żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłu-
chiwać osoby w zakresie niezbędnym do usta-
lenia stanu faktycznego; wglądu do wszelkich 
dokumentów i wszelkich danych mających 
bezpośredni związek z przedmiotem kontroli 
oraz sporządzania ich kopii; przeprowadzania 
oględzin urządzeń, nośników oraz systemów 
informatycznych służących do przetwarzania 
danych; zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii. 
Kierownik kontrolowanej jednostki organiza-
cyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna bę-
dąca administratorem danych osobowych są 
obowiązani umożliwić inspektorowi przepro-
wadzenie kontroli, a w szczególności umożli-
wić przeprowadzenie czynności oraz spełnić 
żądania, o których mowa powyżej.

W praktyce nie przeprowadza się planowa-
nych kontroli sektorowych w kancelariach 
radcowskich, natomiast kontrole te prowa-
dzone są w związku ze skargami. Jeśli w trakcie 
kontroli okaże się, że możliwy jest dostęp do 
danych objętych tajemnica radcowską, infor-
macja o tym przekazywana jest do właściwej 
Izby.

Obowiązki administratora dotyczące środków 
zapewniających ochronę danych określo-
ne zostały w art. 36 ustawy. Administrator 
danych jest obowiązany zastosować środki 
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techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi 
dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki zapewniające ochronę. Administrator 
danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, 
chyba że sam wykonuje te czynności. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Podmiot ten, może przetwarzać dane wyłącznie w za-
kresie i celu przewidzianym w umowie, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć 
środki zabezpieczające zbiór danych. W przypadku powierzenia przetwarzania danych odpowiedzialność 
za przestrzeganie przepisów ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzial-
ności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową. Radca prawny 
może powierzyć przetwarzanie danych innej osobie, jeśli jest w stanie zabezpieczyć, że jest jedyną osobą 
decydującą o celach i sposobie przetwarzania danych (jeśli informatyk, z usług którego korzystamy jest 
zatrudniony w kancelarii to wystarcza upoważnienie, jeśli jest „zewnętrzny” to wymagana jest umowa 
o powierzenie przetwarzania danych). Każda kancelaria powinna wprowadzić instrukcję przetwarzania 
danych oraz politykę bezpieczeństwa, wydawać upoważnienia i prowadzić ewidencję upoważnień.

Najczęściej obserwowane w praktyce uchybienia w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą współ-
dzielenia hasła umożliwiającego dostęp do danych gromadzonych w kancelarii przez więcej niż jedną 
osobę, nieprawidłowego przechowywania haseł. Pamiętać należy także o analizie umów z dostawcami 
poczty elektronicznej – niektóre umowy zawierają postanowienia o skanowaniu (czytaniu) konta w celu 
„stargetowania” reklam.

Niezwykle istotną i bardzo aktualną kwestią jest korzystanie z usług „chmurowych”.

Zawierając umowę o usługi w chmurze należy pamiętać o tym, by:
• nie korzystać z chmur na podstawie umów adhezyjnych;
• sprawdzić, w jakich krajach przetwarzane są dane;
• ustalić, jakie warunki obowiązują podwykonawców;
• wyjaśnić kwestię audytu – możliwości kontroli przez przekazującego dane do chmury tego, jak dane te 

są przetwarzane;
• zbadać jakie są obowiązki publiczne podmiotu przechowującego chmurę;
• zapewnić sobie możliwość przeniesienia danych do innego programu
• ustalić, kto dostarcza oprogramowanie oraz zapewnić sobie możliwość korzystania także z innego opro-

gramowania.

Mamy nadzieję, że wskazanie poruszonych w trakcie szkolenia zagadnień stanowić będzie zachętę do 
zapoznania się z prezentacją ze szkolenia.

notował:

Marcin Sala-Szczypiński 
Radca prawny, Wicedziekan ds. wykonywania zawodu
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Szanowni Państwo,
Po wakacyjnej przerwie, od września Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na kolejne szkolenia sta-
cjonarne w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, a także na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się z ośrodku 
Geowita w Zakopanem od 17 do 19 października.
Tematyka szkoleń stacjonarnych, to m.in. przedawnienie roszczeń, sposób i zasady prowadzenia kontroli zarządczej 
w jednostkach sektora finansów publicznych (tylko w Krakowie w dniu 21 października br.), nowa ustawa o pra-
wach konsumenta i skarga kasacyjna. Przedmiotem szkolenia wyjazdowego będą m.in. zagadnienia prawa pracy.
Według ankiety przeprowadzonej wśród uczestników szkolenia z ochrony danych osobowych w dniu 14 czerwca 
br. oczekujecie Państwo przede wszystkim organizowania szkoleń z zakresu: prawa podatkowego, autorskiego, 
prawa pracy, ochrony danych osobowych w kancelariach radców prawnych („usługi w chmurach”), prawa za-
mówień publicznych, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa egzekucyjnego.
Planując kolejne wykłady będziemy także brali pod uwagę pozostałe wskazane tematy.
Prosimy radców prawnych, którzy wskazali tematykę zakresu prawa pracy, podatkowego, autorskiego, egzeku-
cyjnego i prawa spółek o skonkretyzowanie tematów i przesłanie ich na adres mailowy komisji: szkolenia@oirp.
krakow.pl, tak abyśmy mogli przedstawić je ewentualnych wykładowcom.
Kilka osób wskazało, jako pilne i konieczne zorganizowanie szkoleń z zakresu prawa i postępowania karnego.
Cykl szkoleń z tego zakresu ogłaszaliśmy od września 2013 roku zarówno w Biuletynach, jak i na stronie interneto-
wej, a także podczas szkoleń stacjonarnych w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Od kwietnia br. rozpoczęliśmy 
wykłady szkoleniowe z tego zakresu i ogłaszamy je na stronie internetowej oraz w cotygodniowych newsletterach.
Osoby zainteresowane tą tematyką mogą zatem w nich uczestniczyć, jednakże po wcześniejszym zgłoszeniu się 
drogą elektroniczną , na wskazany powyżej adres mailowy.
Możliwość uczestniczenia w kolejnych wykładach cyklu jest jednakże ograniczona ze względu na ilość miejsc 
na salach wykładowych, które zostały wynajęte przez Izbę po przyjęciu osób zainteresowanych cyklem, które 
zgłaszały się od września ubiegłego roku do kwietnia tego roku.
Ponownie prosimy o nadsyłanie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, jak też zaświadczeń o przeprowadzeniu 
wykładów szkoleniowych dla radców prawnych na bieżąco, niezwłocznie po ich uzyskaniu, ponieważ w dniu 31 
grudnia br. kończy się cykl szkoleniowy i w pierwszych dniach stycznia 2015 r. komisja będzie zobowiązana do 
sporządzenia sprawozdania z wykonania obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych naszej Izby.
Ponadto, przedkładane zaświadczenia często wymagają dodatkowych informacji, takich jak ilość odbytych godzin 
szkolenia, czy też informacji, iż szkolenie było skierowane do radców prawnych, a uzyskanie ich od organizatora 
po upływie długiego czasu napotyka na trudności, a czasami jest nawet niemożliwe. Bez wskazanych wyżej 
informacji nie można przyznać radcy prawnemu punktów szkoleniowych.
Zachęcamy także do korzystania ze szkoleń dla radców prawnych przygotowanych przez Krajową Radę Radców 
Prawnych w formie e-learningowej - „Akademia KIRP”, zmieszczonych na stronie internetowej KRRP.
Kilka ankiet w sprawie szkoleń zawiera wnioski o przygotowanie przez naszą Izbę szkoleń w formie e-learningowej, 
wskazując jako przykład OIRP w Warszawie, która jako pierwsza wprowadziła taką formę szkoleń.
Krajowa Rada Radców Prawnych proponuje internetowe szkolenia dla radców prawnych wszystkich Izb, a radcy 
prawni naszej Izby korzystają z tej formy szkoleń w niewielkim stopniu. Do tej pory otrzymaliśmy zaledwie kilka 
zaświadczeń o odbyciu szkolenia w „Akademii KIRP” od radców prawnych, którzy w takiej formie wypełnili 
obowiązek szkoleniowy w obecnym, trzyletnim cyklu szkoleń zawodowych.
W chwili obecnej nie wydaje się zatem zasadnym przygotowanie przez naszą Izbę szkoleń e-learningowych.

Magdalena Mac-Szponder 
Radca prawny, Przewodnicząca komisji ds. doskonalenia zawodowego
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Rok szkoleniowy 2014 na półmetku…..
…zanim jednak napiszemy co szczególnego wydarzyło się w życiu obecnej aplikanckiej braci, słów parę 
poświęcimy tegorocznemu egzaminowi radcowskiemu, który niejednemu aplikantowi spędzał sen z po-
wiek i jak się okazało – słusznie.

W tym roku niewątpliwym ułatwieniem egzaminu radcowskiego było zniesienie testu z wiedzy prawniczej. 
Tym samym egzamin trwał trzy, a nie jak w latach ubiegłych, cztery dni. Odbywał się w dniach od 19 do 
21 marca br. W naszej Izbie do egzaminu przystąpiło ogółem 357 osób, w tym 25 spoza aplikacji – na 
podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Niestety – chyba można tak powiedzieć – wyniki nie były imponujące. Pozytywny wynik z egzaminu uzy-
skało 169 osób, w tym 161 po odbytej aplikacji a 8 osób bez jej odbycia. Nie zdało egzaminu 171 aplikantów 
oraz 17 osób, które przystąpiły do niego bez aplikacji.

Najłatwiejsze - zdaniem zdających - było zadanie z zakresu prawa karnego, ale i na nim 30 osób „poległo”. 
Najwięcej problemów przysporzyło jednak zadanie w drugim dniu egzaminu – z prawa cywilnego. W tym 
przypadku aż 117 osób nie poradziło sobie z napisaniem apelacji. Pojawiły się opinie, że było to zadanie 
bardzo trudne, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę dość skomplikowany stan faktyczny oraz czas jakim dys-
ponowali zdający – 6 godzin. Z gospodarczego i administracyjnego było trochę lepiej – pozwu nie umiało 
napisać 75 osób, a skargę „położyło” 72 osoby.

Odnotujmy jeszcze taki wynik, że osób ze średnią ocen 4,5 i powyżej było zaledwie 8, a ze średnią poniżej 
2,5 (tak, tak – były i takie oceny) aż 22.

Na osobiste gratulacje dla tych, którzy zdali ten ciężki egzamin i złożyli wniosek o wpis na listę radców 
prawnych będzie jeszcze czas przy okazji ślubowania, ale cieszymy się oczywiście już teraz.

Turnieje, konkursy… czyli mamy się czym chwalić!
Już po raz drugi Krajowa Rada Radców Prawnych była organizatorem Turnieju Negocjacyjnego dla apli-
kantów radcowskich.

Turniej miał edukować aplikantów i zainteresować ich negocjacjami, jako podstawowym sposobem roz-
wiązywania sporów prawnych we współczesnym świecie, bo - jak powiedział Maciej Bobrowicz, pomy-
słodawca turnieju, były Prezes KRRP i Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP 
– „dla nowoczesnego i profesjonalnego prawnika umiejętność efektywnego i skutecznego negocjowania 
jest dziś kluczową kompetencją.” Dodał także, że „mało kto wie, że ponad 90 proc. wszystkich sporów 
sądowych w Stanach Zjednoczonych kończy się zawarciem ugody, będącej wynikiem negocjacji pomiędzy 
stronami - a w sprawach karnych ugód zawieranych z udziałem prokuratora”.

Do pierwszego etapu II edycji turnieju, który odbył się 9 marca, przystąpiło 130 zespołów ze wszystkich 
19 Okręgowych Izb Radców Prawnych. Wzięło w nim więc udział blisko 400 aplikantów, to jest ponad 
dwa razy więcej niż podczas pierwszej edycji. Z tych zespołów wyłoniono trzy najlepsze zespoły i to one 
spotkały się w finale, który odbył się 29 marca 2014 r. w Warszawie. Były to: EMA z Wrocławia, Vis Legis 
z Warszawy i OIRP KRK v2 z Krakowa.
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Nasza drużyna, w skład której wchodziły aplikantki Justyna Nowak 
(III rok), Natalia Duszkiewicz (II rok) oraz aplikant Łukasz Krawczyk 
(III rok) zajęła I miejsce, co jest dla całej naszej Izby powodem do 
wielkiej dumy. Dziękujemy za ten imponującym sukces i szczerze 
gratulujemy. Dodatkowo swój osobisty sukces odniosła Justyna 
Nowak, która przez jury konkursu została uznana za najlepszą ne-
gocjatorkę.

Nie koniec to jednak powodów do chwalenia…
Już po raz trzeci Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan (dawna 
nazwa: Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan) zorganizował konkurs arbitrażowy dla apli-
kantów radcowskich i adwokackich.

Tegoroczny kazus konkursowy dotyczył sporu z zakresu prawa 
spółek i transakcji M&A. Spór powstał w związku z niewykonaniem 
przez jedną ze stron zobowiązania do objęcia nowych udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadaniem uczestników 
było przygotowanie pozwu i odpowiedzi na pozew w oparciu o podany stan faktyczny i prawny, a także 
przedstawienie stanowisk stron podczas rozprawy arbitrażowej.

Ustny etap konkursu odbył się w dniach 22 i 23 maja 2014 r. Drużyna złożona z aplikantów naszej Izby 
w składzie: Ariel Mucha (I rok), Wiktor Iwański (II rok) oraz Mateusz Pacak (II rok) zajęła w nim świetne III 
miejsce. Wszystkim panom mocno gratulujemy!

Po co aplikantowi aplikacja?
Pod tym hasłem w Świnoujściu w dniach 25-27 kwietnia 2014 r. odbyło się I Forum Aplikantów Radcow-
skich. Krakowską Izbę reprezentowali aplikanci: Anna Więcek (III rok), Aleksandra Bilińska (II rok) oraz Woj-
ciech Świątkowski (I rok). Ze strony KRRP w spotkaniu uczestniczyli Ewa Stompor-Nowicka – Wiceprezes 
KRRP, Zbigniew Pawlak – Wiceprezes KRRP, Włodzimierz Chróścik – Wiceprezes KRRP, Grażyna Grzmil – 
członek Prezydium KRRP oraz dziekani OIRP, w tym pani mec. Anna Sobczak – wicedziekan do ds. aplikacji.

Forum miało charakter seminaryjno-warsztatowy. Tematem zajęć seminaryjnych było znalezienie od-
powiedzi na pytanie, „Jak osiągnąć sukces na rynku prawniczym?” Zajęcia przeprowadził mec. Maciej 
Bobrowicz, inicjując tym samym dyskusję na temat jakości świadczonych usług prawniczych oraz jej 
wpływu na osiągnięcie sukcesu w zawodzie radcy prawnego.

 Po zakończeniu seminarium, aplikanci pracowali w grupach warsztatowych. Tematem prac poszczegól-
nych grup były następujące zagadnienia: „Aplikant a tajemnica zawodowa”, „Odpowiedzialność aplikanta 
przed klientem, patronem, pracodawcą”, „Formy zatrudniania aplikantów i zasady ich wynagradzania” 
oraz „Miejsce aplikanta w samorządzie radcowskim”. Uczestnicy Forum mieli za zadanie przygotować się 
merytorycznie do wszystkich tematów grup warsztatowych, które znane im były wcześniej. Przypisanie 
danego uczestnika do konkretnej grupy warsztatowej miało charakter losowy.

Strona aplikanta

Chwila na uśmiech…
Gazeta zamieściła omyłko-
wo nekrolog ogólnie znane-
go prawnika. Ten, gdy tylko 
się o tym dowiedział, zażądał 
od nich natychmiastowego 
sprostowania, grożąc proce-
sem sądowym. Redakcja nie 
chciała ryzykować. Zamieściła 
ogłoszenie następującej treści: 
Żałujemy, iż nasze wczorajsze 
doniesienia o śmierci proku-
ratora Iksińskiego okazały się 
nieprawdziwe.
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Oczywiście nasi przedstawiciele nie zawiedli, zabierali głos w dyskusji, bronili swoich racji, przedstawiali 
rzeczowe argumenty , a także pięknie prezentowali się wyglądem zewnętrznym (co tez nie jest bez zna-
czenia), zyskując tym samym uznanie członków Forum

Przy próbie próbę odpowiedzi na kluczowe pytanie „Po co aplikantowi aplikacja ?” aplikanci uczestniczą-
cy w Forum twierdzili zgodnie, że aplikacja jest niezbędna, ponieważ daje praktyczne przygotowanie do 
zawodu, możliwość nawiązania kontaktów w środowisku radcowskim, pomaga nabyć nawyki niezbędne 
podczas reprezentacji klienta w sądach, umożliwia poza procesowy kontakt z sędzią w trakcie praktyk, daje 
możliwość zapoznania się z różnymi sposobami prowadzenia kancelarii oraz obsługi klientów. A przede 
wszystkim aplikacja systematyzuje wiedzę uzyskaną na studiach prawniczych.

Przyszedł czas na kolokwia…
Czerwiec to także czas na początek sesji egzaminacyjnej, która potrwa do grudnia. Wszystkie roczniki 
rozpoczynają kolokwia.

Trzeci rok zdawał już kolokwium z postępowania administracyjnego, ale nie jest ono jeszcze w pełni zakoń-
czone gdyż przytrafiło się kilka ocen negatywnych i poprawka będzie wkrótce. Toczy się także kolokwium 
ustne z prawa administracyjnego materialnego. Jego całkowite wyniki poznamy także później.

Drugi rok jest dosłownie w przededniu kolokwium ustnego z prawa rodzinnego opiekuńczego. Jesienią 
napiszemy jak poszło.

Pierwszy rok skończył natomiast kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Nie było 
żadnej oceny niedostatecznej, kilkanaście trójek, kilkadziesiąt czwórek i dużo ocen bardzo dobrych – to 
bilans tego kolokwium.

Życzymy wszystkim aplikantom udanego wakacyjnego wypoczynku!

mgr Edyta Klek 
Opiekun I roku aplikacji

Turniej szachowy prawników w Krakowie  
o puchar Dziekana Rady OIRP w Krakowie
W dniu 24 maja 2014 r. odbył się w siedzibie OIRP w Krakowie VII Turniej Szachowy o puchar Dziekana 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim z tempem 15 minut na partię na dystansie 7 rund i uczest-
niczyło w nim 12 zawodników, zgodnie z jego środowiskowym charakterem przedstawiciele zawodów 
prawniczych oraz jeden student prawa.

Zwycięzcą turnieju został w końcu Radca Prawny członek naszej Izby Radców Prawnych Krzysztof Jewulski, 
który zdobył 6 punktów. Drugie miejsce zajął adwokat Wojciech Rajski (5,5 pkt) , a trzecie student WPiA 
UJ Piotr Wąsik wyprzedzając punktacją pomocniczą Radcę Prawnego Tomasza Piłata (obaj po 5 pkt).
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Zwycięzca otrzymał ufundowany 
przez Dziekana Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Krakowie p. Danutę 
Koszyk-Ciałowicz piękny i oryginalny 
puchar, a dodatkowo wszyscy uczest-
nicy otrzymali upominki ufundowane 
przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., 
która od samego początku wspiera 
organizowane w Krakowie turnieje 
prawników.

Impreza odbyła się tradycyjnie przy 
okazji Dni Prawniczych i Święta św. 
Iwo Helory, patrona prawników, sta-
nowiąc sympatyczny element inte-
gracji środowiska prawniczego i moż-
liwość spotkania w miłej atmosferze 
szachowej rywalizacji.

Turniej zamknęła Pani Dziekan Danu-
ta Koszyk-Ciałowicz której towarzyszył 
Wicedziekan Marcin Sala-Szczypiński.

Całą imprezę, przy walnej pomocy p. 
Małgorzaty Łobody z administracji 
Izby, sprawnie przygotował i prze-
prowadził Radca Prawny Mariusz 
Stanaszek, który jest również sędzią 
szachowym.

Na pożegnanie uczestnicy podzięko-
wali organizatorom za inicjatywę oraz 
zapowiedzieli swój udział w następ-
nym roku, bowiem niezależnie od siły 
gry i uzyskanych rezultatów miło spę-
dzili sobotnie przedpołudnie.

Z drugiej strony zauważyć należy, że wymagany w czasie gry w szachy wymóg intensywnego myślenia 
w sytuacji stresu jest dobrym treningiem dla prawników, którzy niejednokrotnie pracując pod presją czasu 
muszą zachować zimną krew i działać logicznie, a popełnione błędy, np. na sali rozpraw, od razu weryfiku-
ją ich profesjonalizm. Może to skłoni kolegów prawników do intensywniejszych treningów i liczniejszego 
udziału w kolejnych turniejach.

Mariusz Stanaszek 
Radca prawny
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Turniej szachowy „okiem” uczestnika.
W dniu 24 maja 2014 roku, w godzinach 
od 10:00 do 14:00, w siedzibie Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie, odbył 
się tradycyjny, siódmy już, turniej szachowy 
prawników o Puchar Dziekana Rady OIRP 
w Krakowie - Pani Danuty Koszyk - Cia-
łowicz. Do udziału w grze byli uprawnieni 
reprezentanci różnych profesji prawniczych, 
a to zwłaszcza: sędziowie, radcy prawni, 
adwokaci, notariusze, komornicy, proku-
ratorzy, asesorzy i aplikanci, referendarze, 
asystenci sędziego, pracownicy naukowi, jak 
również - studenci wydziałów prawa. Tym 
razem, niestety, nie przybyli zawodnicy z in-
nych województw.

W rywalizacji uczestniczyło 12 osób; każdy otrzymał, jako nagrodę rzeczową, pamiątkową książkę, ufun-
dowaną przez sponsora - Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Zwycięzcą i zdobywcą Pucharu został Krzysztof 
Jewulski (Okręgowa Izba Radców Prawnych), który zdobył 6 punktów (z 7 gier). Dalsze miejsca zajęli:  
2. Wojciech Rajski (Izba Adwokacka) - 5,5 p., 3. Piotr Wąsik (UJ) - 5 p., 4. Tomasz Piłat (OIRP) - także 5 p., 
5. Sędzia Józef Wąsik - 4,5 p., 6. Doradca Podatkowy Marcin Dunin-Majewski - 4 p..

Autorowi tych słów, jedynemu chyba uczestnikowi wszystkich turniejów prawników, przypadł zaszczytny 
tytuł najlepszego. W partii Piotr Wąsik - Krzysztof Jewulski (r. 3, P-15’), powstała następująca pozycja: 
białe - Kb3, Wc4, Se4, pp.: a4, c6, g2, h3, czarne - Kd5, We3+, Gc7, pp.: a6, f6, g7, h7. Białe, mając gorszy 
czas, postanowiły zastawić pułapkę, grając: 1. Kb4? (zamiast prawidłowego 1. Sc3+, a licząc na 1.... Ga5+? 
2. K:a5 K:c4 3. c7 + -). Nastąpiło jednak prozaiczne: 1.... a5+ 2. Kb5 Wb3+ i czarne łatwo wygrały, 0 - 1. 
Kto pod kim(ś) dołki kopie,...

Sędzią zawodów, oraz ich głównym organizatorem, tradycyjnie był niestrudzony Prezes „Drogowca”, radca 
prawny Mariusz Stanaszek - człowiek bardzo skromny, a o ogromnych zasługach dla obecnych szachów 
krakowskich.

Atmosfera turnieju była bardzo gorąca, a przez to - bardzo dobra, a nowowybrana P. Dziekan, niezmordo-
wany Organizator i uczestnicy zapewnili, że będą kolejne spotkania w dalszych latach. Miejmy też nadzieję, 
że dotrą już za rok prawnicy z innych regionów, co dodatkowo zwiększy rywalizację oraz podniesie poziom 
i atrakcyjność imprezy.

A w godzinach popołudniowo-wieczornych odbyły się w centrum miasta liczne inne uroczystości i imprezy 
z okazji Dnia Prawnika...

Krzysztof Jewulski 
Radca prawny
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Krakowscy radcowie trzonem reprezentacji Polski
Reprezentacja Polski Radców prawnych zajęła trzynaste miejsce na Mistrzostwach Świata Adwokatów 
w piłce nożnej (Mundiavocat) w kategorii Masters. W składzie polskiej drużyny wystąpiło aż pięciu za-
wodników z krakowskiej Izby.

Mistrzostwa Świata odbywały się na Węgrzech, w dniach od 23 maja do 1 czerwca. Mecze rozgrywa-
ne były w Budapeszcie oraz w pobliskich miejscowościach. W Mistrzostwach udział wzięło około 1.800 
zawodników z 74 drużyn, reprezentujących 5 kontynentów. Rozgrywki prowadzone były w trzech kate-
goriach wiekowych: Classic, Masters oraz Legends. Polska reprezentacja wystąpiła w kategorii Masters, 
w której pięciu zawodników w drużynie mogło mieć mniej niż 35 lat. Mecze odbywały się na pełno-
wymiarowych boiskach 2x35 minut. W składzie polskiej reprezentacji grającej pod szyldem „RRP Po-
land” wystąpiło aż pięciu przedstawicieli krakowskiej izby: Kamil Kosior, Paweł Wiewiórski, Sebastian 
Sacha, najmłodszy zawodnik w drużynie Krzysztof Rąpała, a także Maciej Bałaziński (kapitan druży-
ny). Cała drużyna Reprezentacji liczyła na tym etapie turnieju jedynie 12 osób, co z całą pewnością  
było swoistym rekordem.

W fazie grupowej Mistrzostw, polska drużyna zmierzyła się z Argentyńczykami z Cordoby, Marokańczy-

Sport i rekreacja
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kami oraz jedną z reprezentacji Brazylii. W pierwszym meczu nasza drużyna uległa lepiej dysponowanej 
drużynie z Argentyny 4:0, by w kolejnych dwóch meczach odnieść dwa zwycięstwa odpowiednio 2:0 
z Maroko (obie bramki Kamil Kosior) oraz 1:0 (bramka gościnnie występującego sędziego Krzysztofa Gacy) 
z Brazylią. Warto podkreślić skuteczność krakowskiego napastnika Kamila Kosiora, który był autorem goli 
dla polskiej drużyny w meczu z Maroko oraz istotny udział Krzysztofa Rąpały w zdobyciu bramki w meczu 
z Brazylią, który dzięki swojemu sprytnemu zachowaniu przy ustawianiu muru ułatwił zdobycie bramki 
polskiej drużynie z rzutu wolnego. Mecz z Brazylią decydował o awansie do dalszej fazy rozgrywek i toczony 
był w szybkim tempie. Po zdobyciu bramki przez Polaków, podrażniona Brazylia zmusiła naszą formację 
defensywną do heroicznej walki, w której szczególnie prym wiedli Paweł Wiewiórski oraz kapitan zespołu. 
Warto podkreślić również bezbłędną w tym meczu grę stopera Sebastiana Sachy.

W meczu 1/8 Mistrzostw Świata, polska drużyna zmierzyła się kolejny raz z drużyną Canarinhos (Bra-
zylia wystawiła bowiem w kategorii Masters więcej niż jedną drużynę), w malowniczej scenerii Wyspy 
Małgorzaty na Dunaju. Mecz rozgrywany był w godzinach wieczornych przy sztucznym oświetleniu, co 
podkreślało atmosferę pucharowej fazy rozgrywek. Nasza drużyna po zaciętym meczu uległa niestety 1:2. 
Samobójcza bramka na początku drugiej połowy podcięła nieco skrzydła polskim Orłom. Druga bramka 
dla Brazylijczyków padła niewiele później i zmusiła Polaków do jeszcze bardziej ofensywnej i tym samym 
ryzykownej gry. Zaangażowanie drużyny, okupione zostało kontuzją Sebastiana Sachy. Nadzieja dla polskiej 
drużyny przyszła za późno. W końcówce meczu, po rzucie rożnym rozmiary porażki zmniejszył mocnym 
strzałem głową przy lewym słupku Krzysztof Rąpała, urywając się uprzednio spod krycia brazylijskich 
obrońców. Ostatnie minuty upłynęły na poszukiwaniach piłek po kolejnych panicznych wybiciach piłki 
do parku przez słynących ze swej techniki Canarinhos.

Po odpadnięciu w 1/8 Mistrzostw Świata, polska drużyna rozpoczęła batalię o miejsca 9 – 16. Za-
częło się nieszczęśliwie od porażki z argentyńską drużyną Salta Ciencias Juridicas w rzutach karnych. 
W regulaminowym czasie gry każda drużyna strzeliła po jednej bramce, w tym dla Polski niezawod-
ny Kamil Kosior (w ostatniej minucie meczu). W kolejnym meczu jednobramkowe zwycięstwo Polacy 
odnieśli nad marokańską drużyną z Casablanci. W ostatnim meczu Mistrzostw, RPP Poland bez walki  
zwyciężyła z Włochami.

Ostatecznie zatem polska drużyna została sklasyfikowana na trzynastym miejscu na trzydzieści dwie 
drużyny biorące udział w rozgrywkach w ramach kategorii Masters. To duży sukces naszej reprezentacji, 
która w tym składzie grała po raz pierwszy. Atmosfera jaka panowała w szatni oraz duch drużyny, który 
rósł w siłę z każdym kolejnym meczem, każe przypuszczać, iż to nie ostatnie słowo polskiej drużyny. Za 
rok na Malcie odbędą się Mistrzostwa Europy, a za dwa lata kolejne Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. 
Nasi chłopcy za pewne powalczą o jeszcze lepsze miejsce, a być może o miejsce na podium. Zachęcamy 
wszystkich radców oraz aplikantów  radcowskich zainteresowanych grą w piłkę do kontaktu pod adres: 
maciej.balazinski@balazinski.eu z tytułem Mistrzostwa.

Krzysztof Rąpała Maciej Bałaziński 
Radca prawny Radca prawny, Przewodniczący Komisji ds. sportu i rekracji
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Zmiany na liście radców 
prawnych w okresie od 1 marca 
2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
Na dzień 30 czerwca 2014 r. na listę radców praw-
nych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krako-
wie wpisanych było 2833 radców prawnych, w tym 
1936 wykonujących zawód radcy prawnego, 897 osób 
nie wykonujących zawodu, a w tym 170 osób ma-
jących zawieszone prawo do wykonywania zawodu 
radcy prawnego.

Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 5 
prawników.

W okresie od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.:

Na listę radców prawnych wpisano 180 osoby, 
w tym:

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

• 7 osób spełniających przesłanki określone w art. 
25 ust.2

• 159 osób spełniających przesłanki określone w art. 
24 ust.1

• 7 osób w związku z przeniesieniem wpisu z innych 
Izb.

Skreślono trzynastu radców prawnych w tym:

• jednego zmarłego radcę prawnego:

   Włodzimierza Jędrycha

• dziewięciu radców prawnych - na ich wniosek

• jednego radcę prawnego – z urzędu

• dwóch radców prawnych - usunięcie wpisu w związ-
ku z przeniesieniem do innej Izby.

Zawieszono prawo do wykonywania zawodu 
dwóm radcom prawnym na ich wnioski.

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

Szanowne Koleżanki,  
Szanowni Koledzy
Pragniemy poszerzyć Biuletyn o dział poświęco-
ny aktualnym problemom prawa materialnego 
i procesowego, tak, by stał się on również forum 
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z bieżącej 
praktyki zawodowej.

Wcześniej chcielibyśmy jednak poznać Państwa 
opinię na temat wprowadzenia takich treści do 
Biuletynu. Prosimy zatem o przesyłanie Państwa 
uwag i opinii na ten temat, zarówno jako przy-
szłych czytelników jak i potencjalnych autorów 
tekstów – na adresy: marcin.wujczyk@ksiazekle-
gal.pl oraz rzecznik.prasowy@oirp.krakow.pl

z poważaniem

dr Marcin Wujczyk  
radca prawny

dr Marcin Sala-Szczypiński  
radca prawny, rzecznik prasowy OIRP w Krakowie 

Różne

Z limeryków wakacyjno-pogodowych

Pewien radca, arcywrząca krew i dusza, 
utrzymuje, iż 30 plus Celsjusza 
to minimum wręcz jest, które 

miłą da temperaturę 
 – niższa bowiem go rozdrażnia i rozjusza. 

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków wakacyjno-procesowych

Pewien radca, się sposobiąc do wakacji, 
do istotnej doszedł prędko konstatacji – 

iż w czas letniej cud pogody, 
warto stawiać na ugody, 

miast dni trwonić na pisaniu apelacji.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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