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październik – grudzień 2009

Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Wyszogrodzka
Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH

ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 KRAKÓW
tel. 012/410-84-00;012/410-82-60, fax. 012/410-84-01  
www. oirp. krakow.pl, e-mail: biuro@oirp_krakow.pl 
Bank PEKAO SA III o/Kraków
Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

BIURO CZYNNE: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

W SIEDZIBIE RADY OIRP 
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:

DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
wtorek w godz. 12.00 – 14.00

WICEDZIEKAN
Bogusław Adamczyk
poniedziałek 
w godz. 12.00 – 14.00

SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
środa w godz. 9.00 – 11.00

SKARBNIK
Alicja Juszczyk
środa w godz. 8.00 – 10.00

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00

POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP 
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ 
WICEDZIEKANI:

Elżbieta Reichert-Kądziołka
środa w godz. 15.00 – 17.00
Nowy Sącz, ul. Wałowa 1
tel. 018/547-56-76

Wiesław Hudyma
poniedziałek 
w godz. 17.00 – 19.00
Tarnów, ul. Niska 24
tel. 014/633-02-59 
606-13-45-75

System  Informacji Prawnej  LEX  dla  Aplikanta  to  nowy  produkt w wersji 
on-line,  skierowany  do aplikantów radcowskich i adwokackich. Program może 
stać się zarówno  pomocą w edukacji na etapie specjalistycznych  przygotowań 
do wybranego zawodu prawniczego, jak i przydatnym narzędziem w codzien-
nej  pracy czy praktykach odbywanych w urzędach lub kancelariach.  

LEX dla Aplikanta to: • teksty i metryki aktów prawnych  • wybór komenta-
rzy   • bibliografia PAN   • czasopisma on-line  • orzecznictwo. 

Produkt aktualizowany codziennie.  

LEX 
dla Aplikanta 
- aplikuj   
profesjonalnie    

Więcej informacji o produkcie oraz formularz zamówienia dostępne są na stronie: www.LEX.com.pl/lexdlaaplikanta  
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Od Dziekana

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Ostatnie cztery miesiące bieżącego roku obfitują w wydarzenia, których wszystkich nie sposób 
opisać na łamach Biuletynu Informacyjnego. 

Wpisaliśmy na listę aplikantów radcowskich na I rok 579 osób. Podejmujemy trudne logi-
stycznie i merytorycznie działania celem zorganizowania aplikacji łącznie dla 1074 osób. 

I rok rozpocznie trzyletnią aplikację 1 stycznia 2010 roku. Od tej też daty kontynuować będzie 
trzy i pół letnią aplikację II rok. Aplikanci III i IV roku rozpoczęli zajęcia 1 października 2009 
roku i kontynuują trzy i pół letnią aplikację.

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy ostatni „korporacyjny” egzamin radcowski dla 82 apli-
kantów radcowskich, którzy w bieżącym roku ukończyli trzy i pół letnią aplikację radcowską. 

Zorganizowaliśmy w dniach 1 – 4 grudnia 2009 roku, jako zadania zlecone z administracji 
rządowej, pierwszy państwowy egzamin radcowski dla 83 osób, spełniających warunki z art. 
25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. 

Złożony w okresie letnim do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wniosek o dofinansowanie projektu Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie pn. „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europej-
skiej” został przyjęty do realizacji i przyznano na jego realizację dofinansowanie w wysokości 
442.595,70 złotych. 

Przesłaliśmy do Krajowej Rady Radców Prawnych stanowisko w sprawie założeń do projektu 
ustawy o zawodzie adwokata. 

Znaleźliśmy również czas na sport i relaks – XX Spartakiada Prawników w Tarnowie oraz 
Rajd Bieszczadzki. 

O tym wszystkim i nie tylko, piszemy w 3 numerze Biuletynu Informacyjnego. 

Zachęcam do czytania.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 
Michalina Nowokuńska 

Dziekan Rady 
OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP

Wsparcie unijne
Z satysfakcją informuję, że wniosek o dofinansowanie projektu Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Krakowie pn. „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Eu-
ropejskiej” złożony w dniu 29 lipca 2009 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został przy-
jęty do realizacji i przyznano na jego realizację dofinansowanie ze środków unijnych 
 w wysokości 442.595,70 złotych.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia szkoleniowego przedsiębiorcom radcom prawnym 
oraz pracownikom przedsiębiorców, radcom prawnym i aplikantom radcowskim, zrzeszonym 
w OIRP w Krakowie. W projekcie może wziąć udział 60 osób.

Projekt obejmuje 2 moduły szkoleniowe oraz wizytę studyjną do europejskich sądów w Luk-
semburgu. W ramach Modułu I projektu przewiduje się przeprowadzenie kursu prawniczego 
języka angielskiego i francuskiego z zakresu postępowania przed sądami Unii Europejskiej UE. 
W ramach Modułu II projektu planowany jest cykl wykładów z zakresu procedury postępo-
wania przed sądami Unii Europejskiej – Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem 
Pierwszej Instancji.

Na zakończenie zadania Beneficjenci przystąpią do testu sprawdzającego umiejętności nabyte 
podczas tego modułu.

Bardzo ważnym składnikiem projektu, uzupełniającym go o aspekt praktyczny, będzie wi-
zyta studyjna do europejskich sądów w Luksemburgu. Wizyta planowana jest na przełomie 
kwietnia i maja 2010, trwać będzie 7 dni, zrealizowana będzie w dwóch terminach w podziale 
na grupy.Całkowity koszt udziału w projekcie przypadający na jednego uczestnika wynosi: 
6 100 zł. Każdy z uczestników projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego 
w wysokości 20 % ww. kwoty, płatnego w trzech ratach.

W projekcie wezmą udział radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy spełniają poniższe 
kryteria:

• wiek do 45 lat,
• prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego lub są 

zatrudnieni u przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie województwa ma-
łopolskiego,

• w przypadku przedsiębiorców: posiadanie statusu mikro lub małego przedsiębiorcy,
• w przypadku pracowników przedsiębiorców: zatrudnienie u mikro lub małego przed-

siębiorcy,
• co najmniej średnio-zaawansowany stopień znajomości języka angielskiego lub fran-

cuskiego.
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Ważne w OIRP

Uczestnicy zakwalifikowani zostali do udziału w projekcie na podstawie wyników testu kom-
petencyjnego.

W kolejnym wydaniu Biuletynu informować będziemy Koleżanki i Kolegów o realizacji pierw-
szego projektu naszej Izby współfinansowanego ze środków unijnych

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady 

OIRP w Krakowie

Ostatni egzamin radcowski 
przeprowadzony przez samorząd 
zawodowy radców prawnych
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo o adwo-
katurze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 37, poz. 
286) – Komisja Egzaminacyjna, powołana uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie, przeprowadziła egzamin radcowski dla aplikantów radcowskich, którzy zdali 
egzamin konkursowy w dniu 10 grudnia 2005 roku i rozpoczęli aplikację radcowską przed 1 
października 2006 roku.

Do egzaminu przystąpiło 82 aplikantów. Egzamin składający się z części pisemnej i ustnej 
odbył się w dniach 5, 6 i 7 października 2009 roku i w dniach od 2 do 20 listopada 2009 roku. 
Egzamin zdało 81 osób. Poziom egzaminu był wyrównany, aplikanci wykazali się nie tylko 
znajomością przepisów prawa, ale także umiejętnością logicznego myślenia. Ocen bardzo 
dobrych było – 7, dobrych plus – 25, dobrych – 26, dostatecznych plus – 16, dostatecznych – 7. 
Egzamin przebiegał w miłej i przyjaznej dla aplikantów atmosferze, jakkolwiek towarzyszył 
im nieustannie stres.

W grudniu br. Rada podjęła uchwały o wpisie aplikantów na listę radców prawnych, a następ-
nie w styczniu 2010 roku radcowie prawni złożą uroczyste ślubowanie i z tą chwilą nabędą 
prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie składam serdeczne gratulacje.

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady 

OIRP w Krakowie



6

Ważne w OIRP

Pani Dziekan trzyma kciuki za zdających

Komisja Egzaminacyjna
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Ważne w OIRP

Pierwszy egzamin radcowski 
przeprowadzony na nowych zasadach

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o rad-
cach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 37, poz. 286) wprowadziła nowe 
zasady przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Pierwszy egzamin radcowski na nowych zasadach przeprowadzony został w dniach 1 – 4 
grudnia 2009 roku dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

W skali kraju egzamin radcowski przeprowadzony został przez 4 Komisje Egzaminacyjne 
powołane przez Ministra sprawiedliwości w siedzibach okręgowych izb radców prawnych, 
w tym w Krakowie.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złożyły 83 osoby. Komisja egzaminacyjna 
do egzaminu dopuściła 61 osób, z czego do egzaminu przystąpiło 58 osób. Egzamin radcowski 
miał charakter wyłącznie pisemny i składał się z pięciu części. Pierwsza część polegała na 
rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań, druga część polegała na rozwiązaniu 
zadania z zakresu prawa karnego, trzecia na rozwiązywaniu zadania z zakresu prawa cywil-
nego, czwarta z zakresu prawa gospodarczego, a piąta z zakresu prawa administracyjnego.

O przebiegu egzaminu radcowskiego i jego wynikach poinformujemy Koleżanki i Kolegów 
w najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego.

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady 

OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP

Radcowie prawni jako pełnomocnicy 
skarżących przed europejskim 
trybunałem praw człowieka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowały projekt 
szkoleniowy „Radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących przed Europejskim Trybunałem 
praw człowieka”.

Celem projektu było zrównoważenie istniejącej dysproporcji pomiędzy adwokatami i radcami 
prawnymi w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybuna-
łem Praw Człowieka. Pożądanym rezultatem było także umożliwienie członkom samorządu 
radców prawnych zdobycia bogatej, specjalistycznej wiedzy z zakresu zasad reprezentacji 
oraz tez orzeczniczych Trybunału, aby mogli skutecznie reprezentować skarżących przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także wykorzystywać ją w postępowaniach przed 
organami krajowymi. Doskonalenie znajomości radców prawnych na temat strasburskiego 
mechanizmu kontroli praw pozwoli na większą efektywność ich działań, a także wpłynie na 
poprawę jakości polskiego orzecznictwa, zbliżając ją do standardów zachodnich.

W ramach projektu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie szkolenie odbyło się 
w dniach 11 i 12 grudnia 2009 w hotelu Andel`s w Krakowie. Szkolenie składało się z dwóch 
sześciogodzinnych spotkań i zawierało elementy interaktywne (np. rozwiązywanie kazusów 
w grupach, wcielanie się w rolę Rządu RP lub skarżącego i przygotowywanie argumentacji 
w oparciu o orzecznictwo).

W trakcie pierwszego z nich omawiane były podstawowe zagadnienia związane z trybem 
składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sposobem reprezentacji skar-
żących, praktyką funkcjonowania Trybunału oraz kosztami postępowania. W czasie drugiego 
dnia omówione zostały prawa chronione Konwencją, leżące w kręgu zainteresowań radców 
prawnych oraz kształt jaki przybierają w obliczu tez orzeczniczych Trybunału.

W szkoleniu w Krakowie wzięło udział 44 radców prawnych. Całkowity koszt szkolenia  
1 uczestnika to około 450 złotych, z czego odpłatność samego uczestnika wyniosła 100 zł. 
Koordynatorem projektu z ramienia OIRP w Krakowie była Pani Dorotą Olbrycht-Strzelecka

Dorota Olbrycht – Strzelecka 
Radca prawny  

Członek Komisji d/s współpracy z zagranicą 
OIRP w Krakowie.
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Warto wiedzieć

Dzień mediacji
Dzień 15 października 2009 roku został ustanowiony, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
„Dniem mediacji”. Na prośbę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza, 
nasza Izba włączyła się w działania mające na celu popularyzowanie mediacji, jako efektyw-
nego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Postanowiono zorganizować spotkanie 
mediacyjne na terenie Nowego Sącza. Wybór padł na to właśnie miasto z uwagi na ogromne 
zaangażowanie w sprawy mediacji Kol. Elżbiety Reichert – Kądziołki – vice – dziekana naszej 
Rady, która właśnie w Nowym Sączu wykonuje zawód radcy prawnego.

W dniach 14 i 15 października ukazały się w lokalnej prasie „Dziennik Polski” oraz „Gazeta 
Krakowska” komunikaty o zorganizowaniu nieodpłatnych porad z zakresu mediacji.

W tych samych gazetach, 15 października zamieszczono artykuły na temat idei Dnia Media-
cji oraz mediacji jako takiej. Wyemitowano również wywiad z Elżbietą Reichert-Kądziołka 
na temat mediacji. W lokalnej telewizji kablowej nagrana została 20 minutowa rozmowa, 
w trakcie której przekazano istotne informacje na temat postępowań mediacyjnych oraz 
o mediacji jako metodzie rozwiązywania konfliktów.

Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób zainteresowanych problematyką mediacji uru-
chomiono w dniu 15 października w lokalu Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej „Sursum 
Corda” w Nowym Sączu. W godzinach od 10 do 19, mediatorzy udzielali informacji na temat 
sposobu rozwiązywania sporów w drodze mediacji. W czasie dyżuru pojawiło się kilka osób.

W tym samym dniu w Nowym Sączu miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie.

Z inicjatywy Kol. Elżbiety Reichert – Kądziołki, przy współpracy Stowarzyszenia Użyteczności 
Publicznej „Sursum Corda” , rozpoczęło działalność Sądeckie Centrum Mediacji. Na razie 
działa w nim czterech mediatorów: radca prawny, psycholog, pedagog i socjolog, ale zało-
życiele liczą na jego rozwój i wsparcie zarówno ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, jak 
i Krajowej Rady Radców Prawnych, w szczególności zaś Prezesa KRRP – Macieja Bobrowicza. 
W najbliższym czasie Sądeckie Centrum Mediacji zaplanowało spotkanie z Prezesem Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu poświęcone problematyce mediacji i współpracy w propa-
gowaniu tej metody rozwiązywania konfliktów.

Anna Sobczak 
Radca prawny Rzecznik Prasowy 

OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć

Międzynarodowe spotkanie adwokatur  
Lyon, 17-18 grudnia 2009 r.
W dniu 24 sierpnia 2009 r., przy okazji prywatnego pobytu w Polsce, złożył kurtuazyjną wizytę 
w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Pan Guy de Foresta – członek Izby 
Adwokackiej w Lyonie, odpowiedzialny za kontakty z Polską w ramach Cibly (Commission 
internationale du Barreau de Lyon). Gościa podejmował z ramienia Rady OIRP wicedziekan 
Bogusław Adamczyk, były dziekan Jerzy Kuszczak, który zainicjował w 2005 r. współpracę 
z Izbą Adwokacką w Lyonie i radca prawny Agata Adamczyk. Spotkanie utrwalał w postaci 
fotograficznej kolega Ryszard Korski.

W nawiązaniu do tej wizyty, podjęte zostały kroki w celu wdrożenia łączącej obie Izby umo-
wy bilateralnej o współpracy. Projekt dotyczy wymiany aplikantów, którzy w partnerskim 
państwie odbywaliby praktyki/staże w kancelariach prawnych. Dzięki temu aplikanci mogliby 
doskonalić swoje umiejętności językowe, nabyć nowe umiejętności i podstawową wiedzę 
z zakresu prawa francuskiego.

Od prawej: Jerzy Kuszczak, Bogusław Adamczyk, Guy de Foresta, Agata Adamczyk w czasie spotkania.
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Warto wiedzieć

Do udziału w projekcie ze strony polskiej zgłosiła się aplikantka radcowska znająca język 
francuski, zainteresowana wyjazdem. Kontakt został zainicjowany i aktualnie uzgadniane 
są szczegóły dotyczące kancelarii, w której staż ten miałby zostać zorganizowany, terminu 
wyjazdu oraz innych kwestii natury organizacyjnej.

Obecnie w Lyonie ogłoszona została informacja o możliwości przyjęcia aplikanta francuskiego 
na podobny staż w kancelarii polskiej. Zgłosiły się dwie krakowskie kancelarie chętne do 
przyjęcia stażystów francuskojęzycznych.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie została zaproszona do uczest-
nictwa w uroczystych obchodach międzynarodowego spotkania adwokatur, które odbędzie 
się w dniach 17 i 18 grudnia 2009 r. w Lyonie. Zaproszenie zostało przyjęte i Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Krakowie będzie reprezentować wicedziekan Bogusław Adamczyk 
oraz radca prawny Agata Adamczyk. Tegoroczne obchody odbędą się pod znakiem młodych 
adwokatów i ich przyszłości. Dlatego też 17 grudnia będzie mieć miejsce wydarzenie pod 
nazwą: „Pierwsze spotkanie międzynarodowe Młodych Adwokatur”.

Wydarzenia obejmują uczestnictwo w formalnych i nieformalnych spotkaniach z reprezen-
tantami adwokatury lyońskiej oraz z innych państw Unii Europejskiej oraz spoza Wspólnoty.

Lyońskie spotkanie jest doskonałą okazją dla nawiązania przez naszą Izbę kontaktów z przed-
stawicielami samorządów adwokackich i radcowskich z innych państw, którzy będą na uro-
czystościach licznie reprezentowani. W szczególności będzie to znakomita okazja do omówie-
nia możliwości przygotowania projektu finansowanego w ramach Europejskiego programu 
Leonardo da Vinci, który może zostać wdrożony jedynie pod warunkiem przygotowania 
wspólnego spójnego projektu przez co najmniej trzy izby z różnych państw.

Mamy nadzieję, że dzięki grudniowemu spotkaniu uda się nawiązać trwałe relacje z kolegami 
z zagranicy i rozpocząć współpracę w zakresie wymiany aplikantów, organizacji konferencji 
i szkoleń dla kolegów i koleżanek radców prawnych z naszego okręgu.

Agata Adamczyk 
Radca prawnyCzłonek Komisji ds. współpracy z zagranicą 

OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć

Nowa strona internetowa, 
ciąg dalszy …
Pod koniec października br. do wszystkich radców prawnych zostały rozesłane dane dostę-
powe do strony internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, tj. www.oirp.
krakow.pl. Panel logowania znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Na podstawie loginu i hasła użytkownik zostaje zidentyfikowany, dzięki czemu uzyskuje do-
stęp do treści zastrzeżonych. Pojawiają się nowe informacje (np. „Harmonogram konsultacji” 
w dziale „Dla radców”) i nowe usługi. Uzyskuje się dostęp np. do formularzy elektronicznych. 
W tej chwili uruchomione są dwa formularze: „Wniosek o zamieszczenie informacji w wykazie 
radców prawnych” i „Wniosek o wydanie legitymacji”. Obydwa wnioski znajdują się w dziale 
„Dla radców » Obowiązki zawodowe”.

Zachęcamy do korzystania z przygotowanych formularzy elektronicznych i prosimy o prze-
syłanie ewentualnych uwag dotyczących obecnych treści i uruchomionych usług. Uwagi 
można przesyłać drogą mailową na adres Izby, jak również wykorzystując przygotowany 
formularz kontaktowy, do którego można dotrzeć po wybraniu linku „Kontakt” (ostatnia 
pozycja w menu poziomym, pod wizerunkiem Temidy).

Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu strony pojawia się link „moje konto”. Po wybraniu 
tego linku następuje edycja profilu użytkownika, gdzie można zmienić i uzupełnić swoje 
dane osobowe. Wpisanie adresu poczty elektronicznej w polu „E-mail” skutkuje zapisaniem 
się na listę wysyłkową tzw. newslettera. Jest to usługa, która umożliwia przesłanie drogą 
mailową informacji przygotowanych przez OIRP, automatycznie wszystkim subskrybentom.

Pod adresem www.oirp.krakow.pl/forum znajduje się forum dyskusyjne naszej Izby. Dostęp 
do forum odbywa się na podstawie tych samych danych dostępowych co do strony głównej. 
W polu „Nazwa użytkownika” należy wpisać przydzielony login, w polu „Hasło” – przydzie-
lone hasło. Przejście do forum możliwe jest także po wybraniu na stronie Izby (www.oirp.
krakow.pl) linku „forum”, który umieszczony jest na samej górze z prawej strony. Prosimy 
o przesyłanie propozycji tematów do dyskusji na forum internetowym.

Radcy prawni, którzy nie otrzymali danych dostępowych do strony internetowej proszeni 
są o kontakt z Izbą.

mgr inż. Paweł Krewniak 
Administrator systemów komputerowych i baz danych 

OIRP w Krakowie
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Nowa adwokatura?

W październiku 2009 roku 
w Ministerstwie Sprawiedli-
wości zostały opracowane 
założenia do projektu ustawy 
o zawodzie adwokata. Propo-
nowane w założeniach roz-
wiązania mają stworzyć nowe 
zasady działania samorządu za-
wodowego i wprowadzić nowe 
zasady w zakresie świadczenia 
pomocy prawnej. Główne za-
łożenia projektu były już publi-
kowane na łamach gazet m. in. 
w Rzeczpospolitej, Dzienniku 
– Gazecie Prawnej i w 15-tym 
numerze Kancelarii. Dlatego też 
ich nie powtarzamy, a jedynie 
odsyłamy do w/w czasopism.

Ze swej strony Rada zapewnia, że będzie na bieżąco uważnie obserwować wszystko, co dzieje 
się wokół zawodu radcy prawnego i aktywnie, na ile to będzie możliwe, włączać się do prac 
nad projektami ustaw o jego wykonywaniu.

Pod koniec listopada Rada przesłała do Krajowej Rady Radców Prawnych stanowisko w spra-
wie powyższych założeń, zgłaszając szereg istotnych uwag a w tym m. in. co do:

• niezwykłej ogólnikowości założeń – więcej haseł niż konkretów,

• braku procedur pozwalających na zgodne z obowiązującymi przepisami wprowadzenie 
przepisów ustawy połączeniowej,

• nie zagwarantowanie uprawnień radcom prawnym przysługujących im na mocy do-
tychczasowych przepisów.

Na bieżąco będziemy też Państwa o wszystkim co istotne w tej sprawie informować.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Sekretarz Rady 

OIRP w Krakowie
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Business Dinner w Restauracji Czary 
przy Hotelu Mikołaj w Krakowie.

Komisja ds. współpracy z zagranicą Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie rozpoczyna realizację projektu pole-
gającego na organizacji cyklicznych spotkań z przedsiębior-
cami różnych narodowości z udziałem radców prawnych 
współpracujących z zagraniczną klientelą i komunikujących 
się w obcych językach.

Przyjęta formuła organizacyjna spotkań opierać się będzie 
na następującym scenariuszu:

• Część I – Prezentacja wybranego zagadnienia prawnego 
przygotowanego przez radców prawnych Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie.

• Część II-Towarzyskie spotkanie, rozmowy dające możli-
wość nawiązywania osobistych kontaktów oraz wymianę 
poglądów i doświadczeń pomiędzy radcami prawnymi 
naszej Izby, a zagranicznymi przedsiębiorcami, zaproszo-
nymi gośćmi.

Każde spotkanie zostanie podsumowane wydanym specjalnie z tej okazji newsletterem za-
wierającym informację o jego przebiegu, teksty prezentacji, oraz listę jego uczestników, 
rozsyłanym drogą elektroniczną.

Spotkania odbywać się będą w Hotelu Mikołaj w Restauracji Czary przy Hotelu Mikołaj 
w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 30. Pierwsze spotkanie planowane jest na środę 20 stycznia 
2010 roku na godzinę 19.

Więcej informacji na temat spotkania dostępnych będzie na stronie internetowej www.oirp.
krakow.pl. Radców prawych zainteresowanych udziałem w Business Dinner prosimy o po-
twierdzenie udziału drogą mailową na adres business@oirp.krakow.pl do dnia 10 stycznia 
2010 roku. Równocześnie informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydu-
jące znaczenie będzie mieć kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów 
radców prawnych do udziału w tej nowej inicjatywie naszej Komisji.

Dorota Olbrycht – Strzelecka 
Radca prawny Członek Komisji d/s współpracy z zagranicą 

OIRP w Krakowie
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Doskonalenie zawodowe

Komisja ds. doskonalenia  
zawodowego informuje:
1. W I kwartale 2010 roku odbędą się następujące bezpłatne szkolenia :

w Krakowie:

•  w dniu 23 stycznia 2010 r. (sobota) od godz. 10.00 do 15.00 w sali Audytorium im. 
Prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorą-
żych 2, odbędzie się 5 godzinne szkolenie z zakresu prawa podatkowego:

1. Świadczenie usług lub też nabycie usług w przypadku, gdy jedną ze stron jest 
osoba nie mająca siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie Polski.

2. Rozliczenie podatku VAT przy transakcjach zakupu samochodów w działalności 
gospodarczej w oparciu o wyrok ETS „Magora”.

3. Korygowanie obrotu w świetle przepisów o VAT
szkolenie poprowadzi: Zbigniew Miernik – ekspert podatku VAT 

• w dniu 16 lutego 2010 r. od godziny 17.00 do 20.00 w sali Audytorium im. Prof. 
Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 
odbędzie się szkolenie: 

„Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych”
szkolenie poprowadzi Dziekan OIRP w Krakowie Michalina Nowokuńska 

w dniu 23 marca 2010 r. od godz,. 17.00 do 20.00 w sali Audytorium im. Prof. 
Wincentego Danka  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 
odbędzie się szkolenie: 

„Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” 
szkolenie poprowadzi radca prawny Alicja Juszczyk

w Tarnowie

• w dniu 13 lutego 2010 r. ( sobota) od godziny 10.00 do 13.00 w „błękitnej sali” 
budynku Enion S.A. w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B odbędzie się szkolenie:

„Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych”
szkolenie poprowadzi Dziekan OIRP w Krakowie Michalina Nowokuńska
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w Nowym Sączu

•  w dniu 27 marca 2010 r. ( sobota) od godziny 10.00 do 13.00 w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu, ul.Jagiellońska 33 odbędzie się szkolenie:
„Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych”
szkolenie poprowadzi Dziekan OIRP w Krakowie Michalina Nowokuńska

2. Szkolenia z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego.

Przypominamy , iż zgodnie z treścią § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców 
Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r., niezależnie od wypełnienia obowiązku , o którym mowa 
w § 2 ust.1 Uchwały ( uzyskania co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu każdych 
kolejnych trzech lat cyklu szkoleń zawodowych), radca prawny wpisany na listę radców 
prawnych na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcow-
skiego, obowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu z zakresu etyki radcy prawnego zawodu 
i historii zawodu radcy prawnego w wymiarze co najmniej 5 godzin szkoleniowych w ciągu 
pierwszych dwóch lat po wpisaniu go na listę radców prawnych. 

Radca prawny, który został wpisany na listę radców prawnych w okresie od dnia 10 września 
2005 r. do dnia 6 czerwca 2008 r. obowiązany jest uczestniczyć w takim szkoleniu nie później, 
niż do dnia 30 czerwca 2011 r.

W związku z powyższym, w 2010 r. w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu odbędą się szkolenia 
z zakresu etyki zawodu radcy prawnego w poniżej podanych terminach.

Szkolenia są otwarte dla wszystkich radców prawnych, jednakże z powodów organizacyj-
nych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w ogłoszonych poniżej szkoleniach telefonicznie 
lub drogą elektroniczną.

w Krakowie

• w dniu 27 lutego 2010 r. ( sobota) od godziny 10.00 do 15.00  w sali Audytorium im. 
Prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorą-
żych 2 odbędzie się szkolenie:
„Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego”

 szkolenie poprowadzi radca prawny Andrzej Rysiak

w Tarnowie

• w dniu 6 marca 2010 r. ( sobota) od godziny 10.00 do 15.00 w „błękitnej sali” budynku 
Enion S.A. w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B odbędzie się szkolenie:
„Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego”

 szkolenie poprowadzi radca prawny Krzysztof Buczek
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w Nowym Sączu

•  w dniu 17 kwietnia 2010 r. ( sobota) od godziny 10.00 do 15.00 w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu, ul.Jagiellońska 33 odbędzie się szkolenie:
„Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego”

    szkolenie poprowadzi radca prawny Krzysztof Buczek

3. Przypominamy że każdą godzinę szkolenia organizowanego przez OIRP lub KRRP, 
radca prawny uczestniczący w takim szkoleniu uzyskuje 2 pkt szkoleniowe. Punktacją 
nie są objęte szkolenia z zakresu „etyki zawodu radcy prawnego” dla osób o których 
mowa w § 4 uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP.

Magdalena Mac – Szponder 
Radca prawny 

Przewodnicząca Komisja d/s doskonalenia zawodowego 
OIRP w Krakowie

Idzie nowe…
Po egzaminie wstępnym na aplikację… 

Lista aplikantów prowadzona przez naszą Izbę powiększy się w tym roku o bardzo znaczącą 
liczbę 579!!! Tyle bowiem osób – z liczby 614, które zdały pozytywnie egzamin wstępny na 
aplikację radcowską – złożyło wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich. 

Ogólna liczba aplikantów, biorąc pod uwagę wszystkie lata, wyniesie blisko 1100 osób (wli-
czając osoby, które z różnych względów będą się ubiegały o przeniesienie wpisu z innych Izb 
do OIRP w Krakowie). 

Jest oczywiście niemożliwe aby wszyscy aplikanci I roku odbywali zajęcia szkoleniowe w jed-
nej grupie, stąd tut. Rada OIRP podjęła decyzję o stworzeniu dwóch grup aplikantów I roku, 
które i tak przecież będą dość liczne. 

I słowo się skonkretyzowało…

W poprzednim numerze „Biuletynu” zapowiadaliśmy zmiany w odbywaniu aplikacji rad-
cowskiej, a dziś możemy napisać, że niektóre przynajmniej zapowiedzi się ziściły. Uchwalony 
bowiem został nowy Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do 
uchwały KRRP Nr 90/VII/2009 z dnia 17.10.2009 r., który będzie obowiązywać od 1 stycznia 
2010 r. W całości będzie obowiązywał aplikantów I roku, natomiast w stosunku do pozosta-
łych aplikantów nie będzie miał zastosowania, w zakresie terminów oraz formy przeprowadza-
nia kolokwiów i programów aplikacji radcowskiej, gdzie będą obowiązywały postanowienia 
dotychczasowego regulaminu. 
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A więc jakie to „nowe idzie”…???

Aplikacja radcowska trwać będzie trzy lata, a nie jak obecnie trzy i pół roku. 

Patronem aplikanta będzie mógł zostać radca prawny, który wykonuje ten zawód co naj-
mniej 4 lata (obecnie 5 lat, z możliwością uzyskania zgody Rady OIRP w przypadku mniejszej 
liczby lat, ale co najmniej 3). Regulamin przewiduje także tworzenie grup patronackich, 
obejmujących nie więcej niż 10 aplikantów pod kierownictwem jednego radcy prawnego, 
pozostawiając dotychczasowe rozwiązanie, że radca prawny może być jednocześnie patronem 
nie więcej niż 4 aplikantów. 

Zmiany w Regulaminie dotyczą także dozwolonych ilości nieobecności na zajęciach szko-
leniowych. W zakresie zajęć teoretycznych będzie ich można mieć łącznie tzn. usprawiedli-
wionych (wyłącznie zaświadczeniem lekarskim) i nieusprawiedliwionych – 72 godziny. Jeśli 
chodzi o zajęcia praktyczne to ilość dni nieusprawiedliwionych na tych zajęciach wynosi 
2, a łączna ilość dni nieobecności na zajęciach praktycznych w roku szkoleniowym (w tym 
usprawiedliwionych) wynosi 4. Poważne są konsekwencje przekroczenia ilości ww. nieobec-
ności – aplikant w takim przypadku nie zalicza roku i traci prawo do uczestniczenia w dalszych 
zajęciach oraz prawo przystępowania do kolokwiów. 

Prawdziwą „nowością” w Regulaminie jest wprowadzenie jednego, rocznego kolokwium 
zdawanego przez aplikantów po zakończeniu każdego roku szkoleniowego, obejmującego 
wszystkie przedmioty wyszczególnione w programie szkolenia aplikantów. Różny będzie 
sposób przeprowadzania kolokwium – na I roku będzie miało ono charakter ustny, na II 
charakter pisemny a po III roku, kolokwium odbywać się będzie w sposób i pisemny i ustny. 
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Można mieć oczywiście różne odczucia co do tej właśnie zmiany, ale może takie poszerzone 
kolokwium po każdym roku będzie dobrą „wprawką” przed egzaminem radcowskim, który 
do łatwych nie należy i też zdawany jest „ze wszystkiego”.

Koniec z praktykami w prokuraturze, sądach i notariacie! Pozostają praktyki w kancelariach 
radcowskich. Jedni z tego powodu zakrzykną pewnie „hura!!!”, inni trochę się zmartwią wie-
dząc, że każdy kij ma dwa końce i że takie praktyki dawały jednak dużą wiedzę praktyczną 
o pracy wymiaru sprawiedliwości. Dla zmartwionych jednak mała „pocieszka” – program 
aplikacji przewiduje na I roku zajęcia praktyczne na temat funkcjonowania sądów i prokura-
tury w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Na koniec podajemy aktualny wykaz opiekunów poszczególnych lat aplikacji wraz z numerami 
telefonów od 1 stycznia 2010 r., a także ich adresy e-mailowe, z których prosimy korzystać: 

• I rok – mgr Joanna Podgórska oraz mgr Władysław Wójcik – tel. 12 410 82 60 wew. 14 
aplikacjaA1@oirp.krakow.pl (dla p. Wójcika) oraz aplikacjaA2@oirp.krakow.pl (dla p.Pod-
górskiej)

• II rok – mgr Edyta Klek – tel. 12 410 82 60 wew. 16 – aplikacjaB@oirp.krakow.pl
• III rok – mgr Barbara Matuszewska – tel. 12 410 82 60 wew. 15  

aplikacjaC@oirp.krakow.pl
• IV rok – mgr Henryk Okraska – tel. 12 410 82 60 wew. 22, aplikacjaD@oirp.krakow.pl

I chwila na uśmiech…
Starzec leży na łożu śmierci. Chciał zabrać ze sobą do grobu swoje pieniądze. Zawołał swojego 
księdza, lekarza i prawnika: 

 – Tutaj każdy z was dostanie na przechowanie po 30 tys. dolarów. Chcę, żebyście położyli 
je na mojej trumnie, kiedy umrę i wtedy będę mógł je zabrać ze sobą.

Na pogrzebie każdy z mężczyzn kładzie kopertę na trumnie starca. Wracają limuzyną i ksiądz 
nagle wyznaje ze łzami:

 – Dałem tylko 20 tys., bo potrzebowałem 10 tys. na nową świątynię.

 – Cóż, skoro się sobie zwierzamy – powiedział lekarz – muszę przyznać, że dałem tylko 10 
tys., bo potrzebowaliśmy nowej maszyny w szpitalu, a ta kosztowała 20 tys. 

Prawnik był przerażony.

 – Wstyd mi za was! – wykrzyknął – Chcę, żebyście wiedzieli, że w kopercie położyłem wła-
snoręcznie wypisany czek na pełną sumę 30 tys. dolarów! 

mgr Edyta Klek 
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów OIRP w Krakowie
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XX Letnia Spartakiada Prawników  
 – Tarnów 2009

Blisko sześciuset przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych spotkało się na XX Ogól-
nopolskiej Letniej Spartakiadzie Prawników. W tym roku gospodarzem imprezy był Tarnów. 
Na pięć wrześniowych dni uczestnicy imprezy zamienili salę sądową i biurka na boiska, korty 
i rowerowe tory.

Uczestnicy zmagali się ze sobą w 22 sportowo-rekreacyjnych dyscyplinach. Prawników po-
dzielono na trzy kategorie wiekowe: do 40 lat, 40-50 lat, oraz powyżej 50 lat. Największą 
popularnością wśród konkurencji indywidualnych cieszyło się strzelectwo sportowe oraz 
kręgle – dyscypliny te przyciągnęły odpowiednio 261 i 175 uczestników. 

Wśród konkurencji zespołowych, tradycyjnie już, prym wiódł turniej piłki nożnej, w którym 
uczestniczyło aż 20 drużyn, czyli ponad 200 zawodników. 

Mistrzowski bieg Wiesława Hudymy po złoty medal.
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Nasz mistrz – Wiesiu Hudyma.
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Organizatorzy tarnowskiej Spartakiady wzbogacili program imprezy o kilka nowych konku-
rencji m.in. kolarstwo (wyścig szosowy na czas na 2,5 km i wyścig górski), wspinaczkę na 
ściance oraz tak oryginalną dyscyplinę jak bieg na czas po klatce schodowej na ósme piętro. 

Najlepszą sportsmenką została szczecinianka Łucja Pożoga, tytuł najlepszego sportowca 
przypadł Tomaszowi Karpińskiemu z Zielonej Góry. W kategorii województw najwyżej upla-
sowało się województwo zachodniopomorskie.

Na podkreślenie zasługują sportowe sukcesy radców prawnych z naszej, krakowskiej izby. 
Panie miejsca na podium zajęły w tenisie ziemnym – Jolanta Budzowska zdobyła 3 złote 
medale – w singlu, deblu i mixie, srebrny medal w deblu zdobyła też Magda Szepczyńska. 
Wśród panów, w kategorii 50+, w biegach na 100 i 60 metrów medale zdobył Wiesław 
Hudyma (złoty i brązowy). 

Tarnowską spartakiadę odwiedzili znamienici goście. Na uroczystość otwarcia Spartakiady 
w dniu 9 września przybyli m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Bohdan Zdziennicki, 
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska oraz uczestnik wszystkich 
dotychczasowych spartakiad prawników i pomysłodawca ich idei – radca prawny Andrzej 
Alfred Josse, Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich. 

Impreza otrzymała finansowe wsparcie od Krajowej Rady Radców Prawnych oraz okręgowych 
izb: krakowskiej, poznańskiej i wałbrzyskiej. 

Spartakiada odbyła się w dniach od 9 do 13 września. Organizatorem imprezy było Stowa-
rzyszenie Spartakiada Prawników 2009, a jej celem była – jak zawsze – integracja środowisk 
prawniczych. 

Wiesław Hudyma  
Radca prawny 

Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Rajd Bieszczadzki
W dniach 7 – 11 października br. odbył się VI już Rajd Bieszczadzki zorganizowany przez Ko-
misję Socjalną KRRP, której przewodniczącym jest Kol. Andrzej Hanusz. Jak każda impreza 
organizowana przez Kol. Andrzeja, rajd zorganizowany był w sposób profesjonalny, z wielką 
troską o dobre samopoczucie jego uczestników, których rekordowa w tym roku ilość (82 
osoby) zjechała z całej Polski do cudownego Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” w Bystrem 
koło Baligrodu stanowiącego bazę rajdu.

Byłbym oczywiście niewdzięcznikiem, gdybym nie wspomniał o Pani Joasi Sito z KRRP, która 
wykonała większość mrówczej pracy organizacyjnej i o Dziekanie Izby Rzeszowskiej i człon-
ku KRRP Kol. Marku Skierczyńskim, który nie tylko zawsze jest z nami na rajdzie, ale także 
wspomaga finansowo organizatorów, a zatem i nas wszystkich. 

Turystyczną część rajdu, a także inne atrakcje (jazda na quadach i jazda konna) przygotowali, 
jak zwykle niezawodni, moi koledzy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(Grupa Bieszczadzka), Leszek Żubryd i Andrzej Czech.

Uśmiechnięty i zadowolony Zbigniew Sięka.
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Szczyt PIKUJ zdobyty – Bożena Wyszyńska.
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Największym naszym wyczynem, było zdobycie najwyższego szczytu w Bieszczadach PIKUJ 
(1408 m npm.) położonego na Ukrainie. Świadomie używam słów „wyczyn” i „zdobycie” 
ponieważ poruszaliśmy się w omal dziewiczym terenie, nieoznakowanymi ścieżkami, na 
których łatwiej byłoby spotkać niedźwiedzia niż człowieka. Pogoda w ten dzień również nas 
nie rozpieszczała (mgła i wiatr). 

Niżej podpisany, z racji swoich turystycznych upodobań, tudzież służby w GOPR, parę trud-
nych chwil w górach przeżył i ta wyprawa należy do jednej z nich. 

Jeżeli dodać do tego konieczność pobudki o godz. 3 – ciej, to mamy pełny obraz trudu, 
którego podjęli się ludzie, którzy dzień wcześniej wstali zza biurek i pojechali w Bieszczady. 

Nikt wszakże nie narzekał. Do ośrodka wróciliśmy późno w nocy, gdzie wytrwale czekała na 
nas Kol. Ania Zając z ciepłym posiłkiem przygotowanym przez obsługę ośrodka. 

Dziękujemy Aniu.

Szeryf Rajdu w Bieszczadach - Andrzej Hanusz i atrakcje Rajdu – konie i quady.
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OIRP w Krakowie stawiła się na rajd w wielkiej sile. Oprócz wspomnianego już Kol. Andrzeja Hanusza, 
obecnych było dwóch V-ce Dziekanów: Kol. Elżbieta Reichert – Kądziołka i Kol. Wiesław Hudyma oraz 
dwóch członków Rady, a mianowicie Kol. Bożena Wyszyńska i niżej podpisany. 

To oczywiście nie wszyscy, bo jak zwykle przyjechała silna ekipa z Tarnowa.

Wieczory wypełnione występami artystycznymi umilał również pierwszy gitarzysta OIRP w Krakowie 
Kol. Wiesław Hudyma, w czym starał się pomagać mu niżej podpisany, na miarę swoich skromnych 
możliwości gitarowych i głosowych.

W sumie impreza fantastyczna i wszyscy wyjeżdżając obiecywali spotkać się za rok. 

Jednakże po rozmowie z Kol. Andrzejem Hanuszem odbytej po powrocie do domu stwierdziłem, że 
niekoniecznie musimy czekać rok. Kol. Andrzej jest jak ten gazda z dowcipu, który jak nie miał czasu, to 
siedział, a jak miał czas, to siedział i myślał. 

Kol. Andrzej miał trochę czasu. Co z tego wyniknie? 

Zobaczymy

Zbigniew Sięka 
Radca prawny Członek Rady OIRP w Krakowie

Moduł LEX 
Windykacje

www.LEX.com.pl/windykacje
infolinia 0 801 802 888

 zawiera kompleksową bazę informacji 
z zakresu windykacji: cywilną, podatkową 
i karną,

 ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie
procesu windykacji na każdym etapie,

 pomaga unikać błędów wydłużających 
postępowanie,

 wyjaśnia jak czytać sprawozdania finan-
sowe, aby uzyskać informacje o kondycji 
finansowej firmy,

 pomaga rozstrzygać wątpliwości pojawia-
jącesię w trakcie interpretacji skompliko-
wanych przepisów.

To praktyczne narzędzie pracy prawników 
nadzorujących proces windykacji, specjali-
stów ds. windykacji, a także księgowych.

www.LEX.com.pl/windykacje

Sport
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Różne

Zmiany na liście radców prawnych w okresie  
od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Na dzień 30 listopada 2009 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Krakowie wpisanych było 1720 radców prawnych.

W okresie od 1 września 2009 roku do 30 listopada 2009 roku:

Wpisano siedem osób bez odbytej aplikacji radcowskiej i zdania egzaminu radcowskiego, 
a spełniających przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. 

Skreślono ośmiu radców prawnych, w tym:

• dwóch zmarłych radców prawnych: Antoniego Romaszkana i Jolantę Sikorę

• sześciu radców prawnych na ich wniosek.

Zawieszono prawo do wykonywania zawodu ośmiu radcom prawnym, w tym:

• sześciu radcom prawnym na ich wniosek

• dwóm radcom prawnym na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
OIRP w Krakowie.

Małgorzata Łopatko
Radca prawny

Kierownik Biura OIRP w Krakowie 

Limeryk o karpiu-szulerze

Pewien karp, mistrz wśród szelm i szaławił,
nawet w Święta wybornie się bawił,
by zaś zmylić nagonkę
imitował neonkę
i w akwarium, miast w wannie, się pławił.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków świątecznych

Pewna dama (radczyni), przejęta
aurą Świąt, o życzeniach pamięta,
lecz nie umie, o zgrozo,
sformułować ich prozą –
rzecz doprawdy to aż niepojęta!

Joanna Włodarczyk
Radca prawny


