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Od Dziekana

Z limeryków farciarsko-noworocznych 
czyli 

O szczęśliwej 13-stce

Mecenasa, co nie wierzył nigdy w pecha,
w Nowym Roku czeka wielka wprost uciecha,

gdyż 13-stka – głosi njus – 
usposabia go na plus,

wiary w farta więc z pewnością nie poniecha.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków świąteczno-optymistycznych
czyli

Karp wiecznie żywy

Pewną rybę, co naturę ma szulera, 
wigilijny znany zwyczaj dość uwiera, 
by więc zwieść świątecznych gości 

łyka coś na porost ości; 
danie takie się – tłumaczy – „trudniej zżera”.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

W czasie Bożego Narodzenia
Dajemy sobie prezenty:

Mogą być kupione za duże pieniądze
Mogą stanowić spełnienie marzenia o materialnym drobiazgu

Albo wyrażać się w uśmiechu, życzliwości, wspólnym spędzeniu czasu.
Otrzymania tego wymarzonego lub niespodziewanego, ale pięknego prezentu

- w związku z nadchodzącym Bożym Narodzeniem, 
a także przekonania,
 że Nowy- 2013. Rok, 

nawet jeżeli  nie przyniesie rozwiązania wszystkich  problemów, 
to da nam okazję na nowe, optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość

- życzą
Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
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Od Dziekana

Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Dobiega końca kolejny, a zarazem ostatni pełny rok naszej drugiej kadencji. Jak każdy rok obfitował w nowe 
wydarzenia. Rok 2012 był dla Samorządu radców prawnych rokiem jubileuszowym. 26 października br. 
odbyła się ostatnia uroczystość XXX-lecia samorządu radców prawnych w Krakowie, w której uczestniczyli 
radcowie prawni, którzy działali i działają w samorządzie. Uczestnicy uroczystości m. in. obejrzeli film 
poświęcony najważniejszym wydarzeniom w działalności krakowskiej Izby, wysłuchali interesującego 
wykładu prof. dr hab. Zbigniewa Maciąga na temat „Samorząd zawodowy radców prawnych a wolność 
wykonywania zawodu” oraz znaleźli czas na wspomnienia i prywatne rozmowy.

W ramach Roku Jubileuszowego w Warszawie w dniu 25 września br. obyła się konferencja, w której 
udział wzięła Dziekan Rady. Trzeci panel drugiego cyklu konferencji był poświęcony problematyce wpływu 
kwalifikacji pełnomocników procesowych oraz sędziów orzekających w sprawach cywilnych na przebieg 
postępowania. Ponadto 28 września br. w Warszawie odbył sie Nadzwyczajny Zjazd Radców Prawnych 
poświęcony jubileuszu radców prawnych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych zorganizowała w II półroczu 2012 roku kilka jednodniowych szkoleń 
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz jedno szkolenie wyjazdowe do Zakopanego umożliwiając 
w ten sposób radcom prawnym uzyskanie niezbędnych punktów szkoleniowych. Prowadziliśmy aplikację 
radcowską, przeprowadzaliśmy kolokwia na I, II i III roku aplikacji według nowych zasad. Pamiętamy 
również o seniorach i radcach prawnych potrzebujących pomocy. Mimo wielu obowiązków zawodowych 
znaleźliśmy także czas na sport i relaks.

Niektóre z tych wydarzeń opisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym. Zachęcam zatem wszystkich zainte-
resowanych do jego lektury.

Mam nadzieję, że w Nowy 2013 Rok wkroczymy z optymizmem i przekonaniem, że ten rok, będzie dla 
nas również pomyślny, albowiem w czerwcu 2013 roku wybierzecie Państwo nowe władze samorządowe.

Michalina Nowokuńska 
Radca prawny 

Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP w Krakowie

Krakowskie triduum jubileuszowe
„Triduum” – tak można nazwać małopolskie obchody jubileuszu trzydziestolecia naszego samorządu. 
W ciągu trzech dni rozsianych po tegorocznym kalendarzu, zorganizowano: uroczystą konferencję dla 
radców prawnych emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu radcy prawnego (2 marca), jubile-
uszową konferencję dla radców prawnych w Dniu Radcy Prawnego (6 lipca) i wreszcie – oficjalną uro-
czystość jubileuszową (26 października). Wydaje się, że każdy radca prawny mógł skorzystać z okazji do 
świętowania, integracji oraz dowiedzenia się czegoś więcej o naszym zawodzie i jego historii.

Obchody zapoczątkowała konferencja zorganizowana w „Jamie Michalika”, w której uczestniczyli emeryci 
i renciści – nie wykonujący zawodu. Należy odnotować, że wzięli w niej udział wszyscy poprzedni dzieka-
ni – mec. Jerzy Kuszczak, mec. Jerzy Reklewski, mec. Andrzej Hanusz, a także były Prezes Krajowej Rady 
Radców Prawnych – mec. Jacek Żuławski. Okolicznościowy wykład poświęcony historii oraz zasadom 
wykonywania naszego zawodu wygłosiła natomiast obecnie pełniąca funkcję dziekana – mec. Michalina 
Nowokuńska. Były wspomnienia, dyskusje o teraźniejszości i o przyszłości, bo fakt, że nie wykonuje się 
zawodu radcy prawnego, jak się okazuje, nie zmienia faktu, że radcą prawnym po prostu się pozostaje….

W Dniu Radcy Prawnego, obchodzonym już po raz drugi, wykłady na temat zasad etyki zawodu radcy 
prawnego doskonale uzupełniła część dyskusyjno – integracyjna.

W pięknej scenerii „Chochołowego Dworu” w Jerzmanowicach mieliśmy okazję do spotkania w innych, 
niż codzienne, okolicznościach.
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Oficjalne uroczystości zamykające małopolskie obchody jubileuszu odbyły się w Hotelu Premium Best 
Western przy ul. Opolskiej. Swoją obecnością zaszczycili je znakomici goście z Wojewodą Małopolskim 
– Jerzym Millerem i Prezydentem Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jackiem Majchrowskim i Prezesem Kra-
jowej Rady Radców Prawnych – mec. Maciejem Bobrowiczem na czele. Nie sposób wymienić wszystkich, 
którzy przybyli, żeby ten szczególny dzień świętować wspólnie z radcami prawnymi, czy też tych, którzy 
nadesłali okolicznościowe listy, ale wszystkim należą się wyrazy wdzięczności za to, że o nas pamiętają.

Wspominając o jubileuszowych obchodach nie chcę powielać dość licznych relacji z ich przebiegu publiko-
wanych zarówno w internecie, jak i w „Radcy Prawnym”. Pragnę jednak podzielić się kilkoma refleksjami, 
jakie nasunęły mi się w związku z nimi.

Niewątpliwie, ostatnia – oficjalna część uroczystości wskazuje na to, że samorząd radców prawnych 
w Małopolsce jest organizacją liczącą się i sądząc z treści wypowiedzi naszych gości – szanowaną. Wniosek 
z tego jest taki, że to jej członkowie budują swój wizerunek w taki sposób, że nasz zawód jest kojarzony 
z profesjonalizmem wartym podkreślenia i pochwały (i wierzę w to głęboko, że odbywa się to nie tylko 
przy okazji oficjalnych wystąpień z okazji jubileuszu), natomiast sam samorząd jako pewna struktura 
zrzeszająca radców prawnych postrzegany jest jako organizacja zaangażowana w ważne dla Małopolski 
działania i jest to doceniane.

Pomimo oczywistych różnic między radcami prawnymi i to nie tylko w zakresie sposobu wykonywania 
zawodu, czy też w poglądach prawnych, kolejne już obchody Dnia Radcy Prawnego pokazują z kolei, że 
chcemy się ze sobą spotykać i integrować. Jakkolwiek przez niektórych z nas ta uroczystość być może 



6

Ważne w OIRP w Krakowie



7

traktowana jest z pobłażliwością, zaczyna jednak spełniać rolę płaszczyzny pozwalającej radcom praw-
nym na zrozumienie, że utożsamianie się ze środowiskiem i świadomość przynależności do samorządu 
wykraczająca poza bolesny dla stanu rachunku bankowego moment dokonania przelewu składki, ma 
swoje wymierne korzyści chociażby poprzez fakt możliwości nawiązywania kontaktów z innymi człon-
kami korporacji, wpływanie na określone kierunki działań pozwalające na zwiększenie komfortu naszej 
codziennej pracy, czy też sugerowanie, w jaki sposób samorząd może, poza podejmowanymi już starania-
mi, kształtować wizerunek zawodu radcy prawnego. Nieco martwi jedynie to, że w dalszym ciągu Dzień 
Radcy Prawnego nie gromadzi większej liczby członków naszego samorządu. Optymistycznie kładę to na 
karb wakacyjnych wyjazdów, ale nie zmienimy faktu, że ustawa o radcach prawnych została uchwalona 
akurat 6 lipca.

I wreszcie sprawa, która radcom prawnym znajdującym się w wirze zawodowych wyzwań być może 
umyka, a być może wydaje się nieistotna, czy też wręcz niepotrzebna. To dbałość o radców prawnych 
emerytów i rencistów, którzy zaniechali aktywności zawodowej. Przyznaję ze skruchą, że sama czasami 
nie dostrzegam i nie doceniam wagi tego problemu, lekkomyślnie zakładając, że będę żyć i pracować 
wiecznie. Samorząd ma tę „wartość dodaną”, że łączy pokolenia i dba o tych swoich członków, którzy 
z racji wieku, czy też stanu zdrowia zaprzestali wykonywać zawód radcy prawnego i siłą rzeczy pozostają 
poza głównym nurtem życia korporacji i tworzących go osób. Dlatego też organizacja corocznych spo-
tkań okolicznościowych, czy też dedykowanie tym właśnie radcom specjalnej konferencji jubileuszowej 
należy uznać za bardzo pożądane.

Trzydzieści lat jako korporacja już skończyliśmy. Życząc wszystkim radcom prawnym następnych, co 
najmniej równie udanych rocznic, mam nadzieję na to, że kolejne lata będą coraz bardziej utrwalały 
świadomość, że warto być członkiem tego samorządu, a są i tacy, którzy nam go zazdroszczą.

Anna Sobczak 
Radca prawny 

Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie

Ważne w OIRP w Krakowie
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Wybory do organów samorządu tuż, tuż!
Może lekko przesadziłam że tuż, tuż, ale naprawdę blisko, bo czas biegnie szybko, że nawet się nie obej-
rzymy ....... itd. itp.

Wprawdzie VIII kadencja organów samorządu radcowskiego kończy się dopiero w czerwcu 2013 roku, 
ale pierwsze działania związane z wyborami podejmiemy już 12 grudnia 2012 roku na nadzwyczajnym 
zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych. Wybory będą się odbywać po nowemu tj. zgodnie 
z uchwałą nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie 
zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów 
oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu. Uchwała opubliko-
wana jest na stronie internetowej naszej Izby w menu głównym „Akty prawne” w sekcji „Dla Radców”.

Nadzwyczajne zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, stosownie do treści art. 
50 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, dokona podziału terenu działania 
Okręgowej Izby Radców Prawnych na rejony i ustali liczbę delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby 
Radców Pranych z poszczególnych rejonów.

Dalsze „kroki” zrobimy już w 2013 roku. Po dokonanym podziale terenu działania izby na rejony przez 
nadzwyczajne zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych 
zwoła na marzec 2013 roku zebrania rejonowe oraz powoła okręgową komisję wyborczą.

O treści uchwały Rada poinformuje pisemnie radców prawnych stanowiących zebrania rejonowe na co 
najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano zebranie. Podczas zebrań rejonowych będziemy wybierać 
delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych, które to zgromadzenie w czerwcu 2013 
roku wybierze nowe organy nasze Izby.

Kandydatów w wyborach, o których wyżej mowa, można będzie zgłaszać pisemnie od dnia podjęcia 
przez Radę uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego lub o zwołania zgromadzenia Okręgowej Izby 
Radców Prawnych do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia Okręgowej Izby 
Radców Prawnych.

Okręgowa Komisja wyborcza sporządzi listy zgłoszonych kandydatów i spis radców prawnych posiada-
jących prawo wybierania w danych wyborach.

Rada na bieżąco będzie przekazywała Koleżankom i Kolegom wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
wyborów: na stronach internetowych Izby, a także w Biuletynie Informacyjnym.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Konferencje Trzech Dziekanów w OIRP w Warszawie
W ramach uroczystych obchodów roku jubileuszowego XXX-lecia powstania samorządu radcowskiego 
Izba warszawska zorganizowała trzy konferencje o wspólnej nazwie: „Konferencje Trzech Dziekanów OIRP 
w Warszawie”. Gospodarzem każdej z kolejnych konferencji, odbywających się w siedzibie stołecznej 
OIRP, był jeden z trzech dziekanów Rady OIRP w Warszawie: Dziekan I-IV kadencji radca prawny Andrzej 
Kalwas, Dziekan V-VII kadencji radca prawny Dariusz Śniegocki oraz Dziekan VIII kadencji radca prawny 
Michał Stępniewski. Do uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegentów zaproszono uznanych 
przedstawicieli świata nauki i środowisk prawniczych, wśród nich także Dziekana Rady OIRP w Krakowie 
radcę prawnego Michalinę Nowokuńską.

W dniu 16 kwietnia 2012 r. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Konferencji Trzech Dziekanów po-
święcona zasadom etyki zawodów prawniczych w kontekście międzynarodowym. Podczas konferencji 
podkreślono wielką wagę standardów etycznych w wykonywaniu zawodu radcy prawnego jako zawodu 
zaufania publicznego. Pełniący funkcję gospodarza konferencji były Dziekan Rady OIRP w Warszawie 
Andrzej Kalwas wskazał, że jeżeli normy etyki zawodowej będą wchodziły w kolizję z normami prawnymi, 
to takie kolizje powinny być rozstrzygane na korzyść norm etycznych.

W dniu 25 września 2012 r. odbyła się druga konferencja zatytułowana: „Efektywność obowiązujących 
procedur sądowych. Regulacje procedury cywilnej i ich wpływ na sprawność przebiegu postępowania, 
a procesy szkolenia i dochodzenie do zawodów prawniczych”.

Zaszczytną funkcję gospodarza konferencji pełnił były Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Dariusz Śniegocki.

Na konferencję złożyły się 3 panele dyskusyjne.

Pierwszy panel został w całości poświęcony zagadnieniu nowelizacji kpc i jej wpływowi na sprawność 
procesów sądowych. W panelu dyskusyjnym zabrali głos dr hab. Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu), dr Marcin Dziurda (Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa), sędzia 
Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski, prof. dr hab. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloński, Uniwer-
sytet w Osnabrück).

W drugim panelu, którego tematem przewodnim były kierunki zmian w sądownictwie widziane z perspek-
tywy środowiska radcowskiego, uczestniczyli dr Jakub Piechota (in-house lawyer, Carrefour Polska) oraz 
radcowie prawni: Violetta Wysok (Wysok i Wysok radcowie prawni sp.p), Anna Cudna-Wagner (Furtek, 
Komosa, Aleksandrowicz, sp.k.) Dariusz Skuza (Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak).

Trzeci panel zatytułowany: „Wymagany poziom przygotowania pełnomocników procesowych, minimalny 
poziom kwalifikacji” poświęcony został m. innymi problematyce wpływu kwalifikacji pełnomocników 
procesowych oraz sędziów orzekających w sprawie na przebieg postępowania. Jako pierwsza głos zabrała 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie radca prawny Michalina Nowokuńska. W swoim wystąpieniu, odnosząc 
się do kwestii przygotowania pełnomocników procesowych, podkreśliła, że studia prawnicze zapewniają 
przygotowanie teoretyczne, aplikacje prawnicze mają zaznajomić z praktyczną stroną wykonywania 
zawodu, natomiast doświadczenie zawodowe profesjonalny pełnomocnik procesowy zdobywa podczas 
występowania przed sądami i urzędami. W ocenie pani Dziekan dobry i skuteczny profesjonalny pełno-
mocnik procesowy powinien wykazać się nie tylko znajomością prawa ale i sprawy, umiejętnością logicz-
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nego prawniczego myślenia oraz doboru właściwej strategii postępowania, zdolnością konkretyzowania 
zarzutów i argumentowania swojego stanowiska. Tylko tak uformowani profesjonalni pełnomocnicy 
procesowi będą w stanie „udźwignąć” nałożoną poprzez nowelizację Kpc, współodpowiedzialność za 
wynik procesu. W związku z tym rozszerzenie przymusu adwokacko-radcowskiego na skomplikowane 
sprawy cywilnoprawne mogłoby przyczynić się, w pewnym stopniu, do rozwiązania problemu zatrudnie-
nia dużej ilości nowych profesjonalnych pełnomocników, którzy pojawili sie na rynku usług prawniczych 
w rezultacie szerokiego otwarcia dostępu do zawodu radcy prawnego.

Drugi z uczestników konferencji Marcin Gomoła (Chief Compliance Officer PTC S.A.) podniósł kwestię 
nierównego dostępu do pomocy prawnej w skali kraju. Postulował także dopuszczenie do niektórych 
czynności procesowych osób, które co prawda nie są członkami samorządu zawodowego, ale ukończyły 
studia prawnicze i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Kolejny prelegent sędzia Zbigniew Szczuka (były Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga) wskazał 
na konieczność zapewnienia pełnej komplementarności programowej studiów prawniczych z aplikacjami 
prawniczymi.

Ostatnim uczestnikiem dyskusji panelowej był radca prawny Dariusz Sałajewski (Wiceprezes Krajowej 
Rady Radców Prawnych), który wskazał, że wprowadzone nowelizacją Kpc podwyższone wymogi wobec 
pełnomocników, uzasadniają wyłączność profesjonalnych pełnomocników na prowadzenie postępowań 
sądowych. W jego ocenie, zarówno aplikant jak i profesjonalny pełnomocnik powinien posiadać wiedzę, 
umiejętności oraz wysokie walory moralne. Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego 
jest jedyną drogą do zagwarantowania tych kwalifikacji i standardów.

Trzecia i zarazem ostatnia konferencja odbyła się w dniu 27 listopada 2012 roku. Spotkanie było poświę-
cone wybranym problemom zawodowych środowisk prawniczych.

W roli gospodarza wystąpił obecny Dziekan Rady OIRP w Warszawie Michał Stępniewski.

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

Radcowie prawni z OIRP w Krakowie nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie 
„Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego ”.
Konkurs „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego”, adresowany do przedstawicieli 
zawodu adwokata, aktora, architekta, lekarza oraz radcy prawnego został przeprowadzony na obszarze 
pięciu województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz małopolskiego. 
Zasady konkursu zostały ustalone przez organizatora magazyn Forbes wydawany przez Ringier Axel 
Springer Polska.

Istotą i cechą charakterystyczną Konkursu jest to, że zwycięzcy i laureaci są wybierani przez przedstawi-
cieli kategorii zawodowych, do których należą. Innymi słowy, wyróżnieni zostają wybrani przez swoich 
kolegów po fachu, często konkurentów. Celem konkursu jest stworzenie Rankingu „Profesjonaliści Forbesa 
2012 – Zawody Zaufania Publicznego” oraz uhonorowanie jego laureatów.
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Podczas uroczystej gali, która 
odbyła się w dniu 8 listopada 
2012 r. w hotelu Hilton Gar-
den Inn w Krakowie, nastąpiło 
ogłoszenie wyników Konkursu 
dla przedstawicieli zawodów 
zaufania publicznego z woj. 
małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęła dyskusja 
panelowa o problemach i wy-
zwaniach, które stoją przed za-
wodami zaufania publicznego. 
W dyskusji uczestniczyli: Jan 
Kuklewicz, Dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Krakowie, 
Michalina Nowokuńska, Dzie-
kan Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie, prof. 
dr hab. n. med. Andrzej Ma-
tyja, Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Krakowie Piotr 
Gajewski, Prezes Stowarzysze-
nia Architektów Polskich – Od-
dział Kraków, Barbara Szałapak 
oraz Przewodnicząca Oddziału 
Związku Artystów Scen Pol-
skich w Krakowie.

Po zakończeniu części merytorycznej Jacek Pochłopień – zastępca redaktora naczelnego magazynu Forbes, 
a zarazem gospodarz wieczoru, wręczył nagrody w postaci statuetek i dyplomów zwycięzcom konkursu 
w kategorii adwokat, aktor, architekt, lekarz, radca prawny. Zwycięzcą Konkursu Forbesa z woj. małopol-
skiego w kategorii radca prawny został Wiesław Łatała z OIRP w Krakowie, uzyskując największą liczbę 
głosów spośród wszystkich nominowanych w zawodzie radcy prawnego. W gronie laureatów znaleźli się 
ponadto następujący radcowie prawni z n/Izby: Jolanta Budzowska, Beata Kuczek – Maruta, Katarzyna 
Leśniak, Katarzyna Pabian, Marianna Poproch – Wesołowska, Benedykt Fiutowski, prof. dr hab. Tomasz 
Gizbert – Studnicki, Adam M. Kozłowski, dr hab. Arkadiusz Sobczyk.

Dziekan OIRP w Krakowie w imieniu Rady serdecznie gratuluje zwycięzcy i laureatom z krakowskiej Izby, 
życząc im jednocześnie dalszych sukcesów zawodowych.

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela 
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Zainteresujmy się mediacją – naprawdę warto
W dniach 16-17 listopada 2012 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Centrum ARS „Mediacja – 
sprawiedliwość w nowej perspektywie”.

Zorganizowana została przez Centrum ARS, Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz Towarzystwo Biblioteki Słu-
chaczów Prawa. Patronat honorowy sprawowały m.in. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes WSA, 
Uniwersytet Jagielloński a wśród sponsorów znalazła się także Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Okrę-
gowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Konferencja tematycznie składała się z kilku paneli. W psycho-
logiczno-socjologicznym próbowano odpowiedzieć na pytania czym mediacja nie jest, poprzez wskazanie 
pułapek w prawniczym myśleniu o metodach ADR, a także o funkcjonowaniu mediacji sądowej w Polsce 
z perspektywy mediatorów.

W ramach panelu Mediacja w prawie cywilnym podjęto próbę opisania problematyki związanej z zawodem 
mediatora i potrzebą regulacji ustawowej określającej zasady wykonywania zawodu i wymagań co do kwa-
lifikacji mediatora. Interesująca dyskusja dotyczyła także roli pełnomocnika procesowego w mediacji. Wiele 
miejsca poświęcono w kilku referatach ekspertów, zróżnicowaniu problematyki mediacji w poszczególnych 
dziedzinach prawa. W ramach konferencji odbywały się również warsztaty tematyczne prowadzone przez 
doświadczonych mediatorów. Znać teoretycznie metody mediacji, a stosować je w praktyce w trakcie dyna-
micznych warunków posiedzenia mediacyjnego – to dwie różne sprawy. Doświadczeni mediatorzy potrafią 
osiągać znakomite rezultaty w dochodzeniu do rozładowania konfliktu i zażegnania sporu. W drugim dniu 
odbyły się panele poświęcone mediacji w prawie administracyjnym oraz w prawie karnym.

W czasie konferencji w pierwszej kolejności podjęto próbę zdefiniowania osiągnięć w zakresie rozwoju 
mediacji w Polsce oraz przyczyn występowania barier ograniczających niestety zaistnienie mediacji w życiu 
społecznym i sądowym. Do osiągnięć w krzewieniu idei mediacji zaliczono m.in. fakt, że istnieje już środo-
wisko fachowców zajmujących się mediacją profesjonalnie, że udało się przekonać do mediacji środowiska 
naukowe, które poprzez publikacje, szkolenia, angażowanie autorytetów, opracowania porównawcze itd. 
itd. – promują ideę. Osiągnięciem jest również to, że w świadomości przeciętnego Polaka pojęcie mediacji 
w pewnym zakresie zafunkcjonowało, że może nieliczni, ale jednak wiedzą na czym ona polega i umieją 
dostrzec korzyści z niej płynące, a także odróżnić od negocjacji. Mimo tych osiągnięć wciąż jesteśmy jako 
społeczeństwo na poziomie dalekim od ideału. 
Generalnie wszyscy prelegenci pdkreślali, że 
mimo kilkuletnich starań środowisk promu-
jących mediację, wciąż efekty w tej dziedzinie 
mamy niestety skromne. Wiele przyczyn składa 
się na ten stan rzeczy, a każda z nich nie jest 
łatwa do przezwyciężenia.

Podstawą odniesienia w rozważaniach na temat 
istoty mediacji oraz uwarunkowań jej rozpo-
wszechniania, była kategoria społeczeństwa 
otwartego jako czynnika wspierającego roz-
wój mediacji. Rozważania w tym zakresie pro-
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wadziły do wniosków, że niewystarczający poziom zaufania społecznego jakim charakteryzuje się nasze 
społeczeństwo sprawia, że wciąż nie są preferowane pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów. Zmiany 
w tym zakresie pozostające w kategorii zmian kulturowych, a te ze swej natury są procesami długotrwałymi. 
Przyśpieszenie tychże możliwe jest jak się wydaje, poprzez odpowiednie zmiany w regulacjach prawnych, 
w modelu edukacji prawniczej, podwyższeniu świadomości prawnej społeczeństwa, zmianie podejścia 
sądów do społecznego znaczenia „pojednania stron” w procesie itd. Krótko mówiąc mediacja winna być 
postrzegana nie jako konkurencja dla sądownictwa lecz jako jego uzupełnienie, a mediator nie jako kon-
kurent dla prawników lecz jako osoba angażująca strony w rozwiązanie powstałego między nimi konfliktu.
Ten krótki komunikat z natury rzeczy wyklucza możliwość zreferowania choćby części ciekawych my-
śli na temat mediacji jakie przewinęły się w trakcie referatów i dyskusji. Podsumowując można jednak 
stwierdzić, że mediacja staje się tematem coraz bardziej interesującym naukowe środowiska prawnicze 
i zasługuje na poważne potraktowanie przez prawników praktyków, którzy mogą odegrać kluczową rolę 
w jej promowaniu i rozwoju.
Zainteresujmy się mediacją jako radcowie prawni, myślę że warto spróbować spojrzeć na konflikty – w któ-
rych funkcjonują nasi klienci – poprzez pryzmat alternatywnych metod ich rozwiązywania. Zrozumienie 
rzeczywistej roli mediacji w życiu społecznym i poznanie narzędzi w pracy mediatora, może być znakomicie 
wykorzystane w naszej działalności zawodowej.

Elżbieta Reichert-Kądziołka 
Radca prawny 

Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie

LOGO Krajowej Izby Radców Prawnych
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rady OIRP w Krakowie co do możliwości stosowania przez 
radców prawnych, w informacjach o ich działalności, logo Krajowej Izby Radców Prawnych, wyjaśniam, że 
problematykę tę reguluje uchwała nr 61/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r.  
w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych, opublikowana na stronie internetowej oirp.krakow.pl 
w menu górnym „Akty prawne” w sekcji „Dla Radców” (http://oirp.krakow.pl/?act=show&cId=1527&l=pl).
Zgodnie z § 3 ust. 3 powołanej uchwały radcowie prawni są uprawnieni do stosowania logo w informacjach 
o działalności zawodowej i na papierach firmowych. Księga logo ze wzorem logo zawierającym graficzny 
obraz sygnetu bazowego wraz z typografią (wersja podstawowa – logo) oraz inne wersje logo możliwe 
do zastosowania znajdują się na stronie oirp.krakow.pl w lewym menu w grupie „Dla Radców” link „Obo-
wiązki zawodowe”, temat „Księga logo – znak KIRP” (http://oirp.krakow.pl/?act=show&cId=1528&l=pl).  
/Uwaga: temat „Księga logo – znak KIRP” jest dostępny dopiero po zalogowaniu./
Na marginesie przypominam o obowiązującej nadal uchwale nr 713/IV/99 Krajowej Rady Radców Prawnych 
z dnia 26.03.1999 r. w sprawie ustalenia treści i formy tablic informacyjnych o wykonywaniu zawodu radcy 
prawnego, a także proszę o przestrzeganie warunków określonych w powyższej uchwale.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Prawnicy chorym dzieciom!
Trwa 5 edycja akcji Prawnicy Chorym Dzieciom. W ramach tej akcji jak co roku, środowisko prawników 
z Małopolski wspiera Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu. Zeszłoroczna akcja zakończyła się 
sukcesem, gdyż udało się nabyć inkubator otwarty dla Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, który został 
uruchomiony jeszcze przed oficjalnym wręczeniem. Potrzeby szpitala są ogromne i każde dodatkowe 
urządzenie niezwłocznie zaczyna służyć pacjentom. (prosimy o zamieszczenie zdjęcia prawnicy chorym 
dzieciom w tym miejscu – o ile jest to możliwe)
Tegoroczna edycja Akcji skierowana jest jak zawsze do krakowskiego środowiska prawniczego i nie-
zmiennie jej celem jest zakup sprzętu dla Szpitala Dziecięcego. Patronat honorowy nad akcją sprawują: 
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, SSA Andrzej 
Struzik – Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prof. dr hab. med. Piotr Laidler – Prorektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki 
Policji, Izba Notarialna w Krakowie, Okręgowa Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Izba 
Komornicza w Krakowie.
W ramach finału akcji, w niedzielę 2 grudnia 2012 r. w Hali Sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie odbył się turniej piłki nożnej z udziałem 8 drużyn: przedstawicieli środowiska prawniczego 
(drużyny: OIRP Kraków, ORA Kraków, Prawników Krakowskich, Notariuszy, Komorników), Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz gwiazd polskiego kabaretu 
i gwiazd sportu. Obok drużyny gwiazd sportu (w składzie: K. Gołoś, M. Jop, M. Karwan, M. Motyka, T. 
Rząsa, A. Sarnat, M. Szymkowiak), drużyny gwiazd kabaretu (w składzie Adam Małczyk, Michał Pałubski, 
Askaniusz Petynka, Tomasz Olbratowski, Dariusz Grzegocki, Rafał Kmita), wystąpili również reprezentanci 
OIRP Kraków (w składzie: Jacek Supel, Kamil Kosior, Paweł Wiewiórski, Paweł Gątkiewicz, Szymon Szló-
sarczyk, Bartłomiej Matusiak, Jakub Spalik, Maciej Bałaziński). Po jednym remisie, jednym zwycięstwie 
i porażce z gwiazdami sportu, zespół uplasował się na 5 miejscu, za drużynami prawników krakowskich 
(4 miejsce), komorników (3 miejsce), adwokatów (2 miejsce) i gwiazd sportu (zwycięscy rywalizacji).
Wieczorem, w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbył się występ Formacji Chatelet (z którego 
dochód również zasilił Szpital), poprzedzony podziękowaniami złożonymi przez Dyrektora Szpitala – dr hab. 
med. Macieja Kowalczyka oraz licytacja podarunków przekazanych przez sympatyków akcji. Po niezwykle 

burzliwej aukcji udało się zebrać ponad 7.000,-
zł. Najwyższe ceny uzyskały koszulki przeka-
zane przez Jakuba Błaszczykowskiego, Wisłę 
Kraków (z podpisami zawodników), Tomasza 
Rząsę (z podpisami zawodników kadry narodo-
wej w piłce nożnej) Mariusza Czerkawskiego, 
Łukasza Piszczka, Tomasza Kulawika oraz książ-
ki o Teatrze Witkacego, o Rodzinie Stuhrów 
i Dziennik Jerzego Pilcha z dedykacjami i pły-
ty z autografami przekazane przez A. Smolika 
i J. Śmietanę. Po licytacji, dzięki dobroci Staf 
Catering B. Filipek, była okazja, aby widzowie 
mogli porozmawiać o występie i akcji.
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Już osiągnęliśmy wynik z zeszłego roku, a TO JESZCZE NIE KONIEC AKCJI!
Zbiórka trwa do końca grudnia 2012 r. Co więcej, jeszcze kilka interesujących przedmiotów pojawi się 
na licytacji na portalu aukcyjnym. Zapraszam na stronę http://www.prawnicydzieciom.pl, do obejrze-
nia krótkiej relacji www.orange.pl (Zagrali dla dzieci) oraz gorąco zachęcam do dokonywania wpłat na 
rachunek fundacji:
Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – O Zdrowie Dziecka, ul. Wielicka 
265, 30-663 Kraków, rachunek bankowy nr: 59 1600 1013 0002 0011 6070 7156.
Łączę serdeczne podziękowania dla darczyńców oraz nieustannie zachęcam do wsparcia akcji!

Maciej Bałaziński 
Radca prawny

Dwugłos w sprawie ulotek 
czy możemy informować o swojej działalności w tej formie ??
Problem dla jednych jest, dla drugich go nie ma. Na razie dwugłos – z czasem być może szersza dyskusja, 
chociaż wielokrotnie już do niej zapraszałam przy różnych okazjach – nikt głosu nie zabrał. Może tym 
razem jednak będzie inaczej i na tle problemu informowania o naszej działalności ktoś będzie chciał 
dorzucić coś na ten temat. Może należy pomyśleć i wypracować model zmian?

Ale od początku. Najpierw był Kodeks Etyki Zawodu Radcy Prawnego obejmujący przepisy dotyczące 
sposobu informowania o wykonywaniu zawodu radcy prawnego (zupełne novum na polskim rynku 
usług prawniczych), następnie pojawiły się różnego rodzaju przedsiębiorstwa nie będące kancelariami 
radców prawnych, czy adwokatów i nagle szpaler osób rozdających ulotki tych przedsiębiorstw stał się 
pewną przeszkodą na drodze do sądów w naszym kraju, a często powodem do narzekań a w końcu….

Głos pierwszy: Dzisiaj wchodząc do sądu z togą, po raz kolejny zostałem zaczepiony przez kilka osób, 
które – jedna za drugą – wręczały mi jakieś ulotki. Zakładałem, że to jakieś myjnie samochodowe z oko-
licy, usługi biurowe, czy też reklamy pośrednictw ubezpieczeniowych Przy okazji przejrzałem je i trochę 
się zdziwiłem, że ulotki reklamujące porady prawne i obsługę prawną wręcza się człowiekowi idącemu 
z togą do sądu. Wyrzuciłem te papierki, ale następnego dnia, przed wejściem do sądu znowu dostałem 
takie same. Wieczorem, w ramach relaksu sprawdziłem w Internecie, kogo ulotki reklamują i moje zdzi-
wienie sięgnęło zenitu. Ulotki dotyczyły kancelarii radców prawnych, przy czym oczywiście dopiero po 
sprawdzeniu dało się to ustalić, gdyż w ich treści używano wyłącznie tzw. „dodatków fantazyjnych” – bez 
wskazywania firmy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, czyli ich imion i nazwisk. Ale Internet 
wielki jest i dzięki temu wiedziałem już wszystko.

Głos drugi: I po co tracić czas na takie „śledztwa:? Przecież informacja jest dozwolona. Internet masz, to 
wystarczy „wygooglać” słowa „radca prawny” i pojawiają się setki stron, na których w różnorodny sposób 
każdy zachęca do skorzystania ze swoich usług. Czym jest zatem jedna czy druga ulotka w porównaniu 
z tym, co dzieje się w Internecie?
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Głos pierwszy: A ja widzę różnicę i nie zgadzam się z tobą. Czym innym jest szukanie w Internecie przez 
zainteresowanego – potencjalnego klienta radcy prawnego, a czym innym ludzie, którzy przed sądem 
natrętnie i bez jakiegokolwiek zastanowienia się nad tym, że np. mają do czynienia z kimś niosącym togę, 
a zatem niezainteresowanym pomocą prawną i tak wręczają ulotkę każdemu, czy sobie tego życzy, czy 
nie. Wybacz, ale uważam, że tego rodzaju zachowanie ma ten skutek, że zawód radcy prawnego – zawód 
zaufania publicznego łatwo pomylić z myjnią samochodową, karmą dla kotów i naprawą pralek (oczywi-
ście w żaden sposób nie uwłaczając tym wszystkim, którzy myją samochody, sprzedają karmę dla kotów 
lub naprawiają pralki, ale przecież widoczna jest różnica w stosunku do zawodu zaufania publicznego).

Głos drugi: Przesadzasz! Przecież jeżeli zrobili z nas przedsiębiorców, to trudno pozbawić teraz możli-
wości poruszania się na rynku i szukania klientów! Nawet przy pomocy ulotek i nieważne, że to samo 
robią myjnie, czy kto tam jeszcze. W Stanach nikt się tym nie przejmuje, reklama hula i nie ma problemu. 
Skoro otworzyli rynek, za chwilę będzie nas więcej niż naszych klientów, a jeszcze dodatkowo klientów 
nie przybędzie bo i tak poziom ludzi potrzebujących prawnika i to niezależnie od ceny, nie wzrośnie. Więc 
trzeba iść na całość! A pomyślałeś o tym, że te ulotki, to walka o przetrwanie? Że nie każdego stać na 
odpowiednie pozycjonowanie w Internecie, udział w prestiżowych rankingach, o zatrudnianiu specjalistów 
od marketingu i PR nie wspominając?

Głos pierwszy: Przecież nikt nikomu nie każe być radcą prawnym. Można prowadzić działalność prawni-
czą mając skończoną szkołę gastronomiczną i wtedy powinny obowiązywać jedynie powszechne normy 
moralne, chociaż i tak nikt nie będzie kontrolował ich przestrzegania i karał za naruszenia. Ale „noblesse 
oblige” – nas obowiązują podwyższone standardy etyczne i trzeba ich przestrzegać. Prestiż zawodu radcy 
prawnego jako zawodu zaufania publicznego, a także okoliczność, że radca prawny powinien się w odbiorze 
społecznym kojarzyć z wartościami w pewien sposób elitarnymi zobowiązuje do tego, ażeby szczegól-
ną miarę przykładać do sposobu postępowania przedstawicieli tego zawodu między innymi w zakresie 
sposobu informowania o swojej działalności (czyli metod pozyskiwania klientów). Art. 25 lit. a) Kodeksu 
Etyki Radcy Prawnego zakazuje informowania o działalności zawodowej w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami. Moim zdaniem, za „sprzeczne z dobrymi obyczajami” należy uznać natarczywe przekazywanie 
informacji dokonywane poprzez wręczanie ulotek (które najczęściej wkrótce po otrzymaniu są wyrzuca-
ne),. Istotne jest również i to, iż zgodnie z art. 26 ust.2 naszego Kodeksu Etyki, dozwolone jest wyłącznie 
pozyskiwanie klientów w sposób nie naruszający art. 25, w zgodzie z dobrymi obyczajami i godnością 
zawodową, a także bez korzystania z odpłatnego pośrednictwa (a osoby wręczające ulotki niewątpliwie 
nie wykonują tego charytatywnie).

Skoro mamy Kodeks Etyki, to należy przestrzegać jego zasad i okoliczność, że konkurencja wśród radców 
prawnych zaostrza się, nie może zwalniać nas z tego obowiązku.

Wymyślona przeze mnie rozmowa nie zakończyła się jakimiś wspólnymi wnioskami. Argumenty można mno-
żyć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Może warto zastanowić się nad tym, na ile obecne uregulowania 
dotyczące informowania o naszej działalności są dla nas korzystne, a na ile podcinają nam skrzydła. Może 
warto pogodzić uczestników „wirtualnej” dyskusji? Pospieszmy się. Inaczej zabraknie miejsca pod sądem….

Anna Sobczak 
Radca prawny 

Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie

Tematy do dyskusji
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Doskonalenie zawodowe
1. Trwa II Cykl Szkoleń Zawodowych, w którym każdy radca prawny jest zobowiązany do uzyskania 40 
punktów szkoleniowych. Do Komisji d/s doskonalenia wpływają zaświadczenia o uczestnictwie w szko-
leniach, konferencjach, warsztatach, a także o przeprowadzonych przez radców prawnych wykładach. 
Nie wszystkie zaświadczenia spełniają wymagania pozwalające na przyznanie punktów szkoleniowych. 
Najczęściej nie zawierają ilości godzin (zegarowych), informacji, iż szkolenie zostało zorganizowane dla 
radców prawnych, a także informacji, że wykłady zostały przeprowadzone dla radców prawnych. We-
dług Stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej 
Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę 
prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych: „...szkolenie zawodowe w rozumieniu 
§ 1 cyt. uchwały KRRP to szkolenie, organizowane dla radców prawnych i prowadzone przez radców 
prawnych, a także sędziów, adwokatów, notariuszy, pracowników nauki lub prawników o wysokich kwa-
lifikacjach zawodowych będących specjalistami w zakresie specjalistycznej wiedzy prawniczej. Nie jest 
takim szkoleniem zawodowym, szkolenie przez radcę prawnego, w zakresie różnych gałęzi prawa, innych 
osób, które są przedsiębiorcami, członkami organów osób prawnych lub wykonują inne zawody niż zawód 
radcy prawnego. Takie szkolenie jest świadczeniem pomocy prawnej jednostkom organizacyjnym oraz 
osobom fizycznym, czyli jest wykonywaniem zawodu. Nie jest także szkoleniem zawodowym, w rozu-
mieniu uchwały, szkolenie, które jest adresowane do kręgu osób innych niż radcowie prawni, nawet, 
jeżeli uczestniczą w nim pojedynczy radcowie prawni”.

Komisja zwraca zatem uwagę, iż zaświadczenia nie zawierające informacji , iż szkolenie zostało zorga-
nizowane dla radców prawnych, a także, że wykłady zostały przeprowadzone dla radców prawnych nie 
mogą zostać uznane za dokumenty poświadczające wypełnienie obowiązku szkoleniowego.

2. Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2013 (wtorek) od godz. 17.00-20.00 w Audytorium 
 im. Prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 odbędzie 
się szkolenie: „Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów”, które przeprowadzi radca 
prawny Marek Szarzyński, Z-ca Dyrektora Delegatury UOKIK w Krakowie.

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

4. Informujmy, że punkty szkoleniowe można uzyskać także poprzez odbycie organizowanych przez 
Krajową Izbę Radców Prawnych szkoleń poprzez internet: „Akademia KIRP-szkolenia internetowe dla 
radców prawnych” jest zamieszczona pod adresem: www.kirp.pl

5. Zachęcamy do udziału w zamieszczonej na stronie naszej Izby ankiecie, której wyniki pozwolą komisji ds. 
doskonalenia zawodowego zorganizować szkolenia o tematyce, którą jesteście Państwo zainteresowani.

Magdalena Mac – Szponder 
Radca prawny 

Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP  w Krakowie
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Strona Aplikanta….
Kończy się kolejny rok szkoleniowy…
…aplikanci zdają ostatnie, poprawkowe kolokwia, będzie jakaś mała świąteczna przerwa i od 1 stycznia 
2013 znowu do boju…
Odnotujmy tylko, że ze 111 aplikantów IV roku, którzy przystąpili w sierpniu 2012 r. do egzaminu rad-
cowskiego, 90 uzyskało wynik pozytywny. Z pozostałych 21 pechowców większość złożyła odwołania 
i mamy nadzieję, że do zwycięskiej 90-ki przybędzie jeszcze kilkunastu szczęśliwców. Ci, którzy zdali 18 
grudnia złożą ślubowanie radcowskie i mogą wykonywać zawód radcy prawnego. Gratulujemy!

I znowu zmiany….
Starsze roczniki będzie obowiązywał dotychczasowy program aplikacji, natomiast I rok, który rozpocznie 
zajęcia w styczniu czekają spore zmiany programowe. Główny nacisk zostanie położony na odbywanie 
zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń. Aplikanci zostaną podzieleni na ok. 40-to osobowe grupy i będą 
uczyli się pisać wszelkiego rodzaju pism procesowych, będą uczestniczyli w symulowanych rozprawach, 
będą dyskutować i bić się na argumenty. Z punktu widzenia aplikantów należy te zmiany uznać za ze 
wszech miar słuszne i potrzebne. Aplikacja nie będzie już tylko powtórką studiów ale przygotowywać 
będzie przyszłych radców prawnych także pod względem warsztatowym. Mamy nadzieję, że takie formy 
prowadzenia szkolenia zyskają uznanie u aplikantów I roku.

Numer jest przedświąteczny, autorka pozwoliła sobie poświęcić słów parę na temat aplikantów artystów…
… którzy do tej pory gdzieś nam umknęli w tej dużej liczbie adeptów sztuki prawniczej, a może warto by ich 
poznać także od drugiej strony – tej artystycznej. I choć wydaje się, że połączenie wiedzy prawniczej z takimi 
dziedzinami sztuki jak malarstwo czy muzyka jest dość zaskakujące, to jak się okazuje – cudownie możliwe.

Areta Ochwat – aplikantka obecnego II roku, 
właściwie już trzeciego, wszystkie kolokwia zdane na ocenę bardzo dobrą! Jako prawnik specjalizuje się 
w prawie autorskim, prowadzi także zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Krakowskiej Akademii oraz zakresu własności intelektualnej na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest laureatką konkursu na najlepszą pracę na temat własności przemysłowej 
zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP. Jest także malarką – ukończyła Wydział Malarstwa ASP 
w Krakowie, gdzie zdobyła z wyróżnieniem dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka. Bierze udział w wy-
stawach zbiorowych w Polsce i za granicą , jest także autorką kilku wystaw indywidualnych. Cząstkę jej 
dokonań mogłam zobaczyć na wernisażu jej prac zorganizowanym w Galerii Dedo w Krakowie, a także 
w Klubie Adwokatów pod wiele znaczącym tytułem „Rzeczy-w-istości”. Nie mam ani artystycznej duszy, 
ani też zapewne artystycznej wrażliwości, a sztuka abstrakcyjna jest nie całkiem dla mnie zrozumiała, 
dlatego też pozwolę sobie zacytować zdanie znawcy przedmiotu, prof. Andrzeja Bednarczyka, obecnego 
Kierownika Katedry Malarstwa, który o dorobku Arety Ochwat mówił tak:
„Obrazy Arety są relacją, a raczej żarliwym wyznaniem osoby powracającej jak Marco Polo, z wypra-
wy w nieznane, poza dotychczasowe ramy jej świata. To co ujrzała tam, zamyka w proste, lapidarne 
kompozycje malarskie, podległe prawom abstrakcyjnej spójności form i symbolicznej ich nośności. (…) 
Odczytuję je również jako sprzeciw wulgarności tłumów zalewających turystyczne szlaki a głoszących 
po powrocie: w górach byłem, Boga nie widziałem”*

Strona Aplikanta
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Grzegorz Mania, aplikant radcowski I roku, czyli można być prawnikiem i muzykiem….
….oprócz studiów prawniczych ukończył także z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. 
Stefana Wojtasa w Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą prawnoautorskiemu 
statusowi muzyki.

Ukończył również z wyróżnieniem studia w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie 
studiował pod kierunkiem prof. Martina Rosco’e, prof. Charles’a Owen’a oraz prof. Caroline Palmer.

Jako solista i kameralista występował w kraju i za granicą, koncertując m.in. w Filharmonii Krakowskiej, 
Zielonogórskiej, St. Martin in the Fields w Londynie czy w Operze oraz Konserwatorium Muzycznym 
w Hanoi (Wietnam). Był uczestnikiem Międzynarodowych Kursów Muzyki Kameralnej w Puławach (2003-
2005), a także finalistą międzynarodowych konkursów kameralnych i solowych. Jest doświadczonym 
akompaniatorem i muzykiem-kameralistą. Z pianistką Olgą Mytnik współtworzy OMG Piano Duo.

Jakby tego było mało, uczestniczył także w wielu konferencjach naukowych, jest autorem lub współau-
torem kilku artykułów i glos. Był laureatem i finalistą wielu konkursów historycznych (m.in. I miejsca 
na konkursie „Parlamentaryzm w Polsce” w 2004 roku), polonistycznych i prawniczych. Jest członkiem 
stowarzyszenia MENSA Polska.

I jeszcze jeden pasjonat – Tomasz Pogon…
…nie artysta wprawdzie w pełnym tego słowa znaczeniu, ale warto poświecić mu kilka ciepłych słów. To 
aplikant I roku aplikacji radcowskiej, którego pasją od zawsze – jak sam o tym mówi – jest sport wszelkiej 
maści, począwszy od koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, skończywszy na squashu czy zimowym 
szaleństwie na nartach. Od grudnia ubiegłego roku jest także biegaczem amatorem, na swoim koncie 
ma dotychczas dwa maratony: Cracowia i Poznań Maraton oraz kilka biegów krótszych. W lutym 2013 
roku weźmie udział w biegu maratońskim „Tokyo Marathon 2013”, do którego został wylosowany spo-
śród 303450 zgłoszonych kandydatów do tego biegu. Losowanie odbyło się 25.09.2012 r. i w tym dniu 
Tomek wpadł na pomysł projektu charytatywnego, który nazwał „ W POGONI ZA SZCZĘŚCIEM”. W ten 
sposób ze swojej pasji, poprzez swoją aktywność fizyczną chce uczynić narzędzie pomocy innym, tym 
fizycznie słabszym. Projekt wspierają: OIRP w Krakowie, Fundacja Pomocy Osobom niepełnosprawnym 
„Słoneczko”, Centrum rehabilitacji i korekcji „Symetria” z Bochni oraz EOStudio.pl. Przez swoje uczest-
nictwo w tokijskim maratonie Tomek chce zrealizować pierwsze przedsięwzięcie projektu, którym będzie 
zbiórka środków finansowych na rzecz Miłosza Pietrzyka, który w tym roku zdał pozytywnie egzamin 
radcowski, a który od urodzenia boryka się z czterokończynowym spastycznym mózgowym porażeniem 
dziecięcym, a od kilku lat żyje z przeszczepioną nerką. Dotychczas już udało się zapewnić Miłoszowi dar-
mową cotygodniową rehabilitację przez okres od 1 grudnia 2012 do 30 czerwca 2013, która świadczona 
będzie przez firmę „Symetria”. Ważnym punktem zbiórki środków finansowych na rzecz Miłosza będzie 
przekazanie mu kwot pieniężnych przez sponsorów biegu Tomka za każdy przebiegnięty kilometr trasy 
biegu w maratonie w Tokio. Środki te zostaną spożytkowane w pierwszej kolejności na zakup schodołazu 
gąsienicowego ułatwiającego pokonywanie barier architektonicznych, co będzie bardzo pomocne dla 
Miłosza i opiekującej się nim Mamy, zważywszy, że mieszkają na IV piętrze kamienicy w centrum Krakowa.

Życzymy Tomkowi przebiegnięcia ponad 42 km!!!
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I już całkiem na zakończenie, zamiast chwili na uśmiech – życzenia świąteczne…
Boże Narodzenie, to dla jednych najmilszy, dla innych najgorszy okres w roku, dla wszystkich – szcze-
gólny. Na pewno pełen nadziei i szans na zmiany. Wykorzystajmy go , aby dać sobie jak najwięcej szans 
na przełamanie lodów, podanie ręki, przebaczenie, poprawę, wyznanie miłości, okazanie, jak ważni są 
dla nas najbliżsi.

*Fragment tekstu do katalogu towarzyszącego wystawie Arety Ochwat w Krakowie i Nowym Targu (2002 r.)

opracowała: mgr Edyta Klek 
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów I i II roku w OIRP w Krakowie

Przeżyjmy to jeszcze raz – wspomnienie o Rajdzie Bieszczady 2012
Tradycyjnie w październiku br. uczestniczyłam z grupą koleżanek i kolegów w IX Ogólnopolskim Rajdzie 
Radców Prawnych, organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych. Dla mnie był to kolejny ósmy 
już rajd, tylko w pierwszym bieszczadzkim rajdzie nie brałam udziału, ale od 2005 roku zawsze oczekuję 
na tę imprezę, by znów spotkać się z liczną grupą przyjaciół na bieszczadzkich szlakach.

W tym roku grono miłośników Rajdu było bardzo liczne, ponad 90 osób, z odległych stron z całej Polski. 
W programie rajdu były dwie wycieczki po górskich szlakach, żegluga po solińskim morzu, tradycyjna 
tyrolka (zjazdy na linie i most linowy) oraz wieczorne spotkania, każde w swoim odmiennym klimacie. 
Ale po kolei:

Pierwszy wieczór to jak zwykle spotkanie inauguracyjne, tym razem pod grillową wiatą, oficjalne powi-
tanie uczestników oraz zaprzyjaźnionych z naszą grupą dwóch przewodników GOPR-u, konkretyzacja 
planów uwzględniających bieszczadzką pogodę, która nie zawsze jest dla nas łaskawa, a następnie liczne 

Strona Aplikanta/ Sport i turystyka
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spotkania w grupach, gdzie często przy ogniu w rozpalonych kominkach (większość uczestników rajdu jest 
zakwaterowana w drewnianych chatach) i przy naleweczkach własnej produkcji toczą się interesujące, 
długie nocne rozmowy, odżywają wspomnienia i snują się marzenia.

Rankiem wyruszamy na górską wędrówkę z Przełęczy Wyżniańskiej (dokąd zawiozły nas z Ośrodka „Wi-
san” w Bystrem dwa autokary) przez Dział na Małą Rawkę 1272 m n.p.m.), następnie na Wielką Rawkę 
(1303 m n.p.m.) i na Kremenaros (1221 m.n.p.m), który jest zwornikiem trzech granic (polskiej, słowac-
kiej i ukraińskiej). Pogoda nie do końca nam sprzyja, jest pochmurno, chwilami padają krupy śnieżne, 
od czasu do czasu widoczność się poprawia i na horyzoncie widać odległe góry, a w dole połoniny. Po 
małym odpoczynku schodzimy najpierw tą samą ścieżką do szlaku turystycznego dość stromo w dół, 
do bacówki, gdzie biesiadujemy oczekując na wszystkich wędrowców, by razem autokarami powrócić 
do ośrodka. Wieczorem czekała nas uroczysta kolacja z udziałem Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza, 
który w związku z Jubileuszem XXX-lecia samorządu radców prawnych, był gościem Dziekana OIRP 
w Rzeszowie Marka Skierczyńskiego, który także tym razem nie jako uczestnik lecz jako gość spotkał się 
z nami. Były oczywiście upominki (tym razem zielone koszulki i czapeczki z okolicznościowym nadrukiem, 
ciekawa książka-folder o województwie podkarpackim i inne drobne prezenty), a po kolacji (oczywiście 
dla chętnych) tańce do rana.

W drugim dniu podzielono nas na dwie grupy; jeden autokar odwiózł grupę uczestników nad Solinę, 
a drugi pozostałych uczestników do kamienia pod Leskiem. Tym razem pogoda była słoneczna. Z jach-
towej przystani w Polańczyku, żeglując na sześciu jachtach po Solinie, przy małym wietrze, udało się 
nam halsem opłynąć solińskie morze do zapory i przy śpiewie żeglarskich szant dotrzeć bezpiecznie do 
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brzegu. W tym samym czasie druga grupa uczestników zjeżdżała po linach lub nad urwiskiem pokony-
wała linowy most. Wieczorem pod grillową wiatą, przy smacznej kolacji, miło wspominaliśmy miniony, 
piękny dzień, bawiąc się przy muzyce.

W trzecim dniu rajdu znów wyruszyliśmy w góry, tym razem z Przełęczy Wyżniańskiej 855 m n.p.m.), 
turystycznym szlakiem wspinając się ostro pod górę na Połoninę Caryńską 1239 m n.p.m.), a następnie 
granią do granicy lasu, potem pięknym bukowym, jesiennym kolorowym lasem, aż do szosy w Ustrzykach 
Dolnych. Tym razem pogoda nam dopisała, widoczność była bardzo dobra. Wędrując granią podziwialiśmy 
cudowne jesienne krajobrazy rozpościerające się z Połoniny, skąd widać było większość bieszczadzkich 
szczytów z Tarnicą włącznie. Po powrocie z tej pięknej górskiej wędrówki pod grillową wiatą – po degustacji 
serów i wina – zorganizowaliśmy sobie bardzo miły wieczór. Przy gitarze i bandżo, na których grali nasi 
niezawodni koledzy Wiesiek Hudyma i Zbyszek Sięka, pośpiewaliśmy sobie wiele rajdowych piosenek, 
ballad i innych pieśni, powspominali przeżyte przygody i planowali następne spotkania, w tym oczywiście 
na następnym Rajdzie w Bieszczadach.

Po czterech dniach wędrówek i zabaw nadszedł czas powrotów do domów, do rodzin do pracy; w Biesz-
czadach została cisza, ale te nuty od połonin jeszcze brzmią nam w uszach. Na pewno wrócimy tutaj 
jeszcze nie jeden raz.

Elżbieta Babicz 
Radca prawny

II Turniej koszykówki TEMIDA 2012
W dniach 19 i 20 października 2012r. w hali klubu sportowego Korona odbył się II-gi Turniej koszykówki 
TEMIDA 2012 zorganizowany pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

W turnieju wzięło udział 6 drużyn: sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, komorników i radców 
prawnych. Drużyna reprezentująca nas a Izbę w składzie:

Jakub Skawiński – radca prawny – kapitan drużyny;
Tomasz Bżykot – radca prawny;
Damian Grzegorczyk – radca prawny;
Marcin Jamrozik – radca prawny;
Przemysław Krawczyk – radca prawny;
Piotr Piec – radca prawny;
Leszek Świerczek – radca prawny;
Tomasz Gębarowski – aplikant radcowski;
Karol Sawicki – aplikant radcowski
reprezentowała najwyższy poziom sportowy i odniosła w Turnieju zasłużone I miejsce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Magdalena Mac – Szponder 
Radca prawny 

Przewodnicząca komisji d/s sportu i rekreacji OIRP w Krakowie

Sport i turystyka
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Koleżanki i Koledzy – uroczystości jubileuszowe XXX – lecia samorządu radców prawnych dobiegają 
końca. Czas zatem zakończyć publikację fragmentów „Krótkiego rysu historycznego samorządu radców 
prawnych w Krakowie na przestrzeni XXX lat.”.

I.
IV Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się w dniu 20 czerwca 
1995 roku, podczas którego dokonano wyboru 13 osobowej Rady, Dziekana Rady, Okręgową Komisję 
Rewizyjną, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, członka Krajowej 
Rady Radców Prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. IV czteroletnia Kadencja 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych trwała do 8 września 1999 roku.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych: Jerzy Kuszczak – Dziekan, Jerzy Pagacz – Wicedziekan, Zdzisław 
Łojan – Wicedziekan, Zbigniew Warysz – Sekretarz (do września 1997 roku), Maria Cichoń – Szepczyńska 
– Sekretarz (od września 1997 roku), Barbara Genewska – Skarbnik;
członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: Krzysztof Bednarski, Marek Bobrzyński, Maria 
Cichoń – Szepczyńska, Barbara Genewska, Wiesław Hudyma, Anna Karaś, Marek Kotlinowski, Jerzy Kusz-
czak, Zdzisław Łojan, Andrzej Majewski, Michalina Nowokuńska, Jan Krygowski, Zbigniew Sięka, Henryk 
Tarnowski, Jerzy Pagacz, Jerzy Polonyi, Jerzy Setkowicz, Zbigniew Warysz, Stanisław Żelasko;
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Anna Piątkowska – Przewodnicząca, Jadwiga Kowalik – Zastępca Prze-
wodniczącej;
członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: Renata Ciołkowska –Stec, Bogdan Cymbor, Teresa 
Gajkowska, Krystyna Góralczyk, Alicja Juszczyk, Maria Opalińska, Kazimierz Skoczeń, Jan Suder;
Rzecznik Dyscyplinarny: Władysław Wójcik, Zastępcy Rzecznika: Stefan Rudel, Henryk Wojciechowski, 
Krzysztof Urzędowski;
Okręgowa Komisja Rewizyjna: Urszula Kućmierczyk – Przewodnicząca, Bożena Sierantowicz – Strzyżew-
ska – Zastępca Przewodniczącej, Bożena Wyszyńska – Sekretarz,
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Maria Cherian, Danuta Rzepka;
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Elżbieta Babicz, Barbara Biedroń, Maria Cichoń – Szep-
czyńska, Teresa Gajkowska, Barbara Genewska, Andrzej Hanusz, Anna Karaś, Jan Kołodziej, Ryszard Korski, 
Urszula Kuśmierczyk, Jerzy Kuszczak, Danuta Koszyk – Ciałowicz, Zdzisław Łojan, Michalina Nowokuńska, 
Anna Włodarczyk, Jacek Żuławski.
Komisja ds. Konsultacji i Doskonalenia Zawodowego: Jerzy Polonyi – Przewodniczący (do 19.02.1997 
roku), Maria Cichoń – Szepczyńska – Przewodnicząca (od 19.02.1997 roku), Andrzej Hanusz – Zastępca 
Przewodniczącego (do 19.02.1997 roku), Jerzy Polonyi – Zastępca Przewodniczącego, Maria Cichoń – 
Szepczyńska, Marek Kotlinowski;
Komisja ds. Wykonywania Zawodu Radcy Prawnego: Stanisław Żelasko – Przewodniczący, Andrzej 
Majewski – Zastępca Przewodniczącego, Marek Kotlinowski, Jerzy Sroczyński;
Komisja ds. Aplikantów i Szkolenia: Jerzy Setkowicz – Przewodniczący, Emilia Kądzioła, Wiesław Hudyma;
Komisja ds. Organizacyjno – Socjalnych: Anna Karaś – Przewodnicząca, Danuta Koszyk – Ciałowicz, 
Elżbieta Woźniak;
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V Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się dnia 18 czerwca 
1999 roku, podczas którego wybrano 19 osobową Radę, Dziekana Rady, Okręgową Komisję Rewizyjną, 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, członka Krajowej Rady Radców 
Prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

V czteroletnia Kadencja Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych trwała w okresie od dnia 9 września 
1999 roku do 3 września 2003 roku.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych: Jerzy Kuszczak – Dziekan, Jerzy Pagacz – Wicedziekan, Tadeusz 
Treit – Wicedziekan, Małgorzata Łopatko– Sekretarz, Barbara Genewska – Skarbnik;
członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: Bogusław Adamczyk, Maria Cichoń – Szepczyń-
ska, Bogusława Demel, Teresa Gajkowska, Barbara Genewska, Wiesław Hudyma, Anna Karaś, Ryszard 
Korski, Zofia Krok, Jerzy Kuszczak, Małgorzata Łopatko, Magdalena Mac – Szponder, Jerzy Pagacz, Elżbieta 
Reichert – Kądziołka, Cecylia Rębacz, Jerzy Setkowicz, Zbigniew Sięka, Tadeusz Treit, Anna Włodarczyk;
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Anna Piątkowska – Przewodnicząca, Jadwiga Kowalik – Zastępca Prze-
wodniczącej;
członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: Ryszard Brzostowski, Bogdan Cymbor, Krystyna 
Góralczyk, Elżbieta Janisiewicz, Alicja Juszczyk, Jan Krygowski, Renata Maciuszek, Maria Opalińska, Iwona 
Piątkowska – Tybur, Justyna Smółka, Leszek Witkowski, Winicjusz Wrona, Małgorzata Wyszogrodzka;
Rzecznik Dyscyplinarny: Władysław Wójcik, Zastępcy Rzecznika: Stefan Rudel, Henryk Wojciechowski, 
Krzysztof Urzędowski, Andrzej Stępniewski;
Okręgowa Komisja Rewizyjna: Urszula Kućmierczyk – Przewodnicząca, Maria Cherian – Zastępca Prze-
wodniczącej, Jan Suder – Sekretarz,
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Renata Ciołkowska – Stec, Jan Posłuszny;
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Elżbieta Babicz, Barbara Biedroń, Maria Cichoń – Szep-
czyńska, Teresa Gajkowska, Barbara Genewska, Andrzej Hanusz, Anna Karaś, Ryszard Korski, Urszula 
Kućmierczyk, Jerzy Kuszczak, Aleksandra Pietrzak, Cecylia Rębacz, Leszek Witkowski, Jacek Żuławski;
Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: Cecylia Rębacz – Przewodnicząca, Bogusława Demel, Teresa 
Gajkowska;
Komisja ds. Wykonywania Zawodu Radcy Prawnego: Tadeusz Treit – Przewodniczący, Halina Wierz-
bińska – Zastępca Przewodniczącego, Mirosław Chrapusta, Jacek Żuławski;
Komisja ds. Aplikantów: Jerzy Setkowicz – Przewodniczący, Maria Cichoń – Szepczyńska, Wiesław Hu-
dyma, Tomasz Korpusiński, Anna Włodarczyk;
Komisja ds. Organizacyjno – Socjalnych: Magdalena Mac – Szponder – Przewodnicząca), Anna Karaś, 
Waldemar Bieracki, Ewa Machaj;
Komisja ds. wpisów, skreśleń, zawieszeń i przeniesień: Zofia Krok – Przewodnicząca, Elżbieta Czar-
necka, Małgorzata Biernat.

VI Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się w dniu 4 września 
2003 roku, podczas którego wybrano 20 osobową Radę, Dziekana Rady, Okręgową Komisję Rewizyjną, 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, członka Krajowej Rady Radców 
Prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

VI czteroletnia Kadencja Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych trwała do 21 czerwca 2007 roku.

Wspomnienie
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Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych: Jerzy Kuszczak – Dziekan, Jerzy Pagacz – Wicedziekan, Michalina 
Nowokuńska – Wicedziekan, Elżbieta Reichert – Kądziołka – Wicedziekan, Małgorzata Łopatko – Sekretarz, 
Cecylia Rębacz – Skarbnik;
Członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: Barbara Biedroń, Jolanta Budzowska, Krzysztof 
Dybel, Wiesław Hudyma, Alicja Juszczyk, Anna Karaś, Tomasz Korpusiński, Ryszard Korski, Jerzy Kuszczak, 
Małgorzata Łopatko, Michalina Nowokuńska, Jerzy Pagacz, Elżbieta Reichert – Kądziołka, Cecylia Rębacz, 
Jerzy Setkowicz, Zbigniew Sięka, Anna Sobczak, Tadeusz Treit, Leszek Witkowski, Anna Włodarczyk, Wła-
dysław Wójcik;
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Anna Piątkowska – Przewodnicząca, Krystyna Góralczyk – Zastępca 
Przewodniczącej;
członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: Jan Augustyn, Waldemar Bagiński, Krzysztof Buczek, 
Joanna Cisak – Kochaniewicz, Bogdan Cymbor, Marek Jurczak, Renata Maciuszek, Szymon Niżegorodcew, 
Maria Opalińska, Iwona Piątkowska – Tybur, Katarzyna Sediwy, Wiesław Serafin, Justyna Smółka, Lucyna 
Szaciłowska, Marek Szarzyński, Małgorzata Wyszogrodzka;
Rzecznik Dyscyplinarny: Zofia Krok, Zastępcy Rzecznika: Piotr Dajda, Małgorzata Maciantowicz, Kazimierz 
Skoczeń, Andrzej Stępniewski, Henryk Wojciechowski;
Okręgowa Komisja Rewizyjna: Urszula Kućmierczyk – Przewodnicząca, Jan Suder – Zastępca Przewod-
niczącej, Maja Chodacka – Sekretarz, Marta Kozieł, Jan Posłuszny;
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Elżbieta Babicz, Barbara Biedroń, Krzysztof Dybel, An-
drzej Hanusz, Anna Karaś, Danuta Koszyk – Ciałowicz, Urszula Kućmierczyk, Małgorzata Łopatko, Anna 
Piątkowska, Elżbieta Reichert – Kądziołka, Cecylia Rębacz, Zbigniew Sięka, Tadeusz Treit, Władysław Wójcik;
Okręgowy Zespół Wizytatorów: Ryszard Korski – Przewodniczący, Bogusław Adamczyk – Zastępca 
Przewodniczącego, Andrzej Hanusz, Barbara Genewska, Danuta Koszyk – Ciałowicz, Jerzy Pagacz, Anna 
Karaś, Teresa Gajkowska, Wiesław Hudyma, Władysław Wójcik, Barbara Biedroń, Cecylia Rębacz, Zofia 
Banach, Władysław Boryczko, Leszek Witkowski;
Komisja Doskonalenia Zawodowego: Cecylia Rębacz – Przewodnicząca, Barbara Biedroń, Teresa Gaj-
kowska, Barbara Genewska, Maria Opalińska, Anna Włodarczyk, Zdzisław Łojan;
Komisja Wykonywania Zawodu: Anna Sobczak – Przewodnicząca, Jolanta Budzowska – Zastępca Prze-
wodniczącej, Wiesław Hudyma, Bogusław Adamczyk;
Komisja ds. Aplikantów: Jerzy Setkowicz – Przewodniczący, Barbara Biedroń, Wiesław Hudyma, Tomasz 
Korpusiński, Anna Włodarczyk;
Komisja organizacyjno – regulaminowa i legislacyjna: Leszek Witkowski – Przewodniczący, Joanna 
Marcinkowska, Dorota Dąbek, Krzysztof Dybel, Magdalena Mac – Szponder;
Komisja skarg i wniosków: Alicja Juszczyk – Przewodnicząca, Jolanta Budzowska, Waldemar Bieracki, 
Krzysztof Dybel;
Komisja socjalno – bytowa: Anna Karaś – Przewodnicząca, Jolanta Budzowska, Danuta Koszyk – Ciałowicz;
Komisja ds. kontaktów z zagranicą: Barbara Biedroń – Przewodnicząca, Krzysztof Chwalibogowski – prze-
wodniczący, Andrzej Hanusz – przewodniczący, Agnieszka Maria Zielińska, Jerzy Makoś, Andrzej Mikulski;
Rzecznik Funduszu Seniora: Władysław Wójcik;
Rzecznik ds. mediów: Tomasz Korpusiński;
Pełnomocnik ds. sportu: Elżbieta Reichert – Kądziołka.
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Radcowie prawni coraz aktywniej bezpośrednio lub za pośrednictwem między innymi izby krakowskiej 
włączyli się od 1990 roku w prace prowadzone w zakresie reformy ustrojowej państwa. Budowali struk-
tury samorządu terytorialnego, uczestniczyli w pracach organów administracji rządowej. W 1998 roku 
w Centralnej Konferencji Szkoleniowej, która odbyła się w Warszawie w dniach 10 – 12 września, z ramienia 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie udział wzięli radcowie prawni: Zdzisław Łojan, Kazimierz 
Mazur, Michalina Nowokuńska, Artur Słowik i Ryszard Szostak. Osoby te uzyskały uprawnienia wykła-
dowców do prowadzenia szkoleń w zakresie II etapu reformy ustrojowej Państwa. Członkiem Komisji 
Egzaminacyjnej z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie została Michalina Nowokuń-
ska. Wcześniej, bo w lipcu 1995 roku, wpisani zostali na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych następujący radcowie prawni z naszej izby: Anna Jaworska – Klinowska, Kazimierz 
Mazur, Michalina Nowokuńska, Alicja Juszczyk, Artur Słowik i Ryszard Szostak. Niektórzy z nich posiadali 
również uprawnienia trenerów zamówień publicznych. Działalność orzecznicza wymienionych radców 
prawnych w zespołach arbitrów, jak również prowadzona przez nich działalność szkoleniowa była wysoko 
ceniona przez kolejnych prezesów Urzędu Zamówień Publicznych.

Rada naszej izby pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczęła organizować pierwsze szkolenia z zakresu 
prawa europejskiego, prawa unijnego, intensywnie kontynuowała szkolenia z zakresu prawa spółek han-
dlowych, prawa upadłościowego, prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej oraz z wielu innych 
dziedzin prawa, które w związku z postępującymi zmianami społeczno – gospodarczymi wymagała od 
radców prawnych szybkiej, merytorycznej ich znajomości.

Aktywność naszych radców prawnych na szczeblu krajowym i okręgowym została zauważona i nagro-
dzona podczas VI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który odbył się w Warszawie w dniach 5 – 6 
listopada 1999 roku. Minister Ryszard Kalisz z Kancelarii Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia 
państwowe szeregu radcom prawnym, w tym kilku z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał radca prawny Jerzy Kuszczak. Krzyże Oficerskie 
Orderu Odrodzenia Polski otrzymali radcowie prawni: Tadeusz Gretschel, Andrzej Hanusz, Jacek Żuławski. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała radca prawny Barbara Genewska. Wyjątkowo, 
w dniu 19 listopada 1999 roku, Minister Ryszard Kalisz wręczył, w biurze Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie, order Kol. Tadeuszowi Gretschelowi. Nestor środowiska radców prawnych, który 
zmarł w dniu 21 czerwca 2010 roku, został dostrzeżony i pięknie uhonorowany za swój wkład w tworzenie 
struktur samorządu radcowskiego i jego funkcjonowanie.

Wkraczamy w magiczny 2000 rok. Rada naszej Izby zaczęła nawiązywać kontakty zagraniczne i orga-
nizować wyjazdy zagraniczne. W 2000 roku Kol. Magdalena Mac – Szponder zorganizowała i sprawnie 
poprowadziła kilkudniową wycieczkę radców prawnych na Węgry do Egeru.

W 2002 roku Komisji Organizacyjno – Socjalna Rady zorganizowała w maju wyjazd szkoleniowy 42 
radców prawnych do Paryża i Strasburga. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z organizacją i funkcjono-
waniem organizacji europejskich, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Spotkali się także z Konsulem 
RP w Paryżu i Strasburgu.

W październiku 2003 roku odbyła się w Krakowie Konferencja – spotkanie międzynarodowe European 
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Association of Lawyers, które prowadził dziekan Jerzy Kuszczak. Podczas konferencji duże zainteresowanie 
wzbudziła sprawa zachowania tajemnicy zawodowej radców prawnych i adwokatów, tym bardziej, że 
w okresie poprzedzającym Konferencję zarówno Krajowa Rada Radców Prawnych jak i Rada Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie podjęły uchwały związane ze sprawą zwalniania radców prawnych 
z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej (art. 180 §2 Kpk). Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie w uchwale Nr 217/03 z dnia 2 października 2003 roku zajęła stanowisko odnośnie zwalniania 
radców prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, tym bardziej, że sprawa dotyczyła 
trzech radców prawnych z okręgu działania naszej Izby. Wcześniej, bo w czerwcu 2003 roku odbyła się 
w Krakowie Konferencja CCBE zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców 
Prawnych przy znacznym udziale Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, w tym radców 
prawnych Jerzego Kuszczaka, Danuty Koszyk – Ciałowicz i Anny Karaś.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zainspirowało Radę do zorganizowania w I półroczu 2004 roku 
szkoleń z zakresu prawa wspólnotowego, roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i gwarancji sku-
teczności prawa wspólnotowego. Następnie Rada zorganizowała w dniach 4 – 9 i 18 – 23 września 2004 
roku dwa wyjazdy szkoleniowe do Brukseli, a następnie we wrześniu 2005 roku wyjazd szkoleniowy do 
Strasburga i Luksemburga, który stanowił kontynuację szkolenia w Brukseli. Szkolenia te były bardzo 
interesujące i merytoryczne.

Rada nawiązała także ścisłą współpracę z Izbą Adwokacką w Lyonie, która doprowadziła do zawarcia 
w dniu 9 grudnia 2004 roku w Krakowie umowy o współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką w Lyonie, 
a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie. Umowa ta jest nadal aktualna i współpraca pomiędzy 
Izbami kontynuowana.

Rada naszej Izby zainteresowała się również radcami prawnymi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej i z myślą o nich utworzono Fundusz Pomocy Finansowej Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie. Uchwałą Nr 316/04 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 15 września 
2004 roku zatwierdzony został Regulamin Funduszu Pomocy Finansowej. Rok rocznie udzielana jest, 
z tego funduszu, pomoc finansowa radcom prawnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W dniu 13 czerwca 2007 roku w Domu Polonii w Krakowie odbyła się uroczystość pożegnania ustępują-
cego dziekana Rady Jerzego Kuszczaka – legendy samorządu radcowskiego, który przez 20 lat (5 kadencji) 
kierował lub patronował krakowskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

W dniu 21 czerwca 2007 roku Zgromadzenie Delegatów Radców Prawnych wybrało dziekana Rady 
w osobie Michaliny Nowokuńskiej na trzyletnią kadencję oraz nowe składy organów Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie. Z tą datą rozpoczęła się nowa karta historii naszego samorządu, która jest 
tworzona i dokumentowana na bieżąco, a spiszę ją po zakończeniu mojej II kadencji, gdyż z perspektywy 
czasu łatwiej będzie mi obiektywnie dokonać oceny wydarzeń i dokonań.

II.

Liczba radców prawnych i aplikantów radcowskich tworzących Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kra-
kowie na przestrzeni XXX lat, oraz forma wykonywania zawodu radcy prawnego.
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Rok   
(stan na dzień 

31 grudnia 
danego roku 
kalendarzo-

wego)

Liczba 
radców 

prawnych

Liczba radców prawnych
Liczba 

aplikantów 
radcow-

skich
wykonują-
cych zawód

nie wyko-
nujących 
zawodu

nie wyko-
nujących 
zawodu 

emerytów

wykonują-
cych  zawód 
w stosunku 

pracy

wykonują-
cych zawód 
w spółkach, 

kancela-
riach

2011 2164 1520 345 299 1164

2010 1945 1352 300 293 633 859 935

2009 1714 1184 334 196 572 735 499

2008 1727 1187 342 198 572 724 479

2007 1701 1152 361 188 574 673 537

2006 1591 1105 304 182 565 618 306

2005 1477 1031 274 172 548 555 134

2004 1399 1014 217 168 552 529 187

2003 1372 1022 137 213 580 588 174

2002 1364 1001 218 145 607 450 155

2001 1342 998 163 181 624 433 133

2000 1341 903 311 127 650 372 89

1999 1328 904 273 151 701 327 67

1998 1303 994 135 174 678 296 75

1997 1293 1060 33 200 850 210 94

1996 1253 1050 12 215 900 150 103

1995 1251 1028 13 210 878 150 101

1994 1217 1014 40 163 880 134 90

1993 1185 83

1992 1232 80

1991 1243 77

1990 1071 28

1989 1263 55

1988 1202 96

1987 1181 105

1986 1144 109

1985 1098 95

1984 1056 61

1983 982 64
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Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych radcowie prawni i aplikanci radcow-
scy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Ilość, zatem radców 
prawnych i aplikantów radcowskich tworzących izbę krakowską jest ruchoma, uzależniona od miejsca 
zamieszkania danej osoby. Wg. stanu na dzień 1 października 1982 roku (data wejścia w życie ustawy 
o radcach prawnych) ilość radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych wynosiła 715 osób. 
Wg. stanu na dzień 31 grudnia 1983 roku ilość radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych 
wynosiła 982 osoby, natomiast ilość aplikantów radcowskich wynosiła 64 osoby.

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ilość radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych wy-
nosiła 2164 osoby, natomiast ilość aplikantów radcowskich wynosiła 1164 osoby. Taki stan jest wynikiem 
pełnej otwartości zawodu radcowskiego, każdy bowiem absolwent prawa, który przystąpi do egzaminu 
konkursowego na aplikację radcowską i egzamin zda z wynikiem pozytywnym, może być wpisany na 
listę aplikantów radcowskich i może odbywać aplikację radcowską.

Łączna liczba radców prawnych i aplikantów radcowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyno-
sząca 3328 osób z jednej strony napawa optymizmem, z drugiej zaś rodzi lęk i strach z uwagi na kurczący 
się rynek pracy. Znacząco liczba aplikantów zaczęła wzrastać w 2001 roku i od tej daty notuje się stały 
jej wzrost. Natomiast stały wzrost liczby radców prawnych notuje się od 1994 roku. Począwszy od roku 
1994 (stan na dzień 31 grudnia) Rada krakowska dysponuje pełnymi danymi na podstawie, których 
można ustalić liczbę radców prawnych wykonujących zawód, liczbę radców prawnych wykonujących 
inny zawód (np. zawód adwokata, notariusza lub też świadczących pracę w organach wymiaru sprawie-
dliwości, w organach ścigania, piastujących stanowiska w organach władzy i administracji państwowej, 
samorządowej lub wykonujących inne czynności), oraz liczbę radców prawnych emerytów lub rencistów 
nie wykonujących zawodu radcy prawnego. Dla analizy rynku pracy istotne są dane dotyczące radców 
prawnych wykonujących zawód, oraz radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych aktualnie 
nie wykonujących zawodu, bowiem teoretycznie, w każdej chwili ta ostatnia grupa radców prawnych 
może stać się czynna zawodowo. Zatem wg. stanu na dzień 31 grudnia 1994 roku na ogólną liczbę radców 
prawnych wpisanych na listę radców prawnych w ilości 1217 osób, zawód radcy prawnego wykonywa-
ło 1014 osób, a nie wykonywało 40 osób. Natomiast na dzień 31 grudnia 2011 roku, na ogólną liczbę 
radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych wynoszącą 2164 osób, zawód radcy prawnego 
wykonywało 1520 osób, zawodu nie wykonywało 345 osób. Teoretycznie, w każdej chwili na rynku usług 
prawniczych mogło, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykonywać zawód 1865 osób.

Jeśli się dodatkowo zważy, że wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku aplikację odbywało 1164 osób, 
można jednoznacznie stwierdzić, że rynek jest nasycony, a konkurencja i rywalizacja o klienta zapewniona. 
Nie dziwi zatem fakt, że od 2007 roku, a szczególnie w 2010, 2011 i w 2012 roku zaznaczyła się ostra ry-
walizacja pomiędzy radcami prawnymi, często na granicy naruszania zasad etyki radcy prawnego. Powstał 
dylemat, czy decydujący jest interes klienta, czy decydujący jest Kodeks etyki radcy prawnego. Zaczyna 
pojawiać się sytuacja zbliżona do tej, która zaistniała w naszej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w latach, 
gdy powstawały kancelarie radcowskie i zdobywały zlecenia od pracodawców zatrudniających radców 
prawnych na etatach, kosztem tych radców prawnych. Wówczas Rada w Komunikacie przypomniała 
cyt. ”o zachowaniu przez radców prawnych lojalności oraz zasad etyki radcy prawnego przy zawieraniu 
umów z podmiotami gospodarczymi, w których są zatrudniani inni radcowie prawni”.
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Może rozwiązaniem tego problemu będzie specjalizacja radców prawnych, specjalizacja kancelarii rad-
cowskich, co najwyżej w kilku dziedzinach prawa. Wówczas konkurencja ograniczać się będzie do radców 
prawnych lub kancelarii specjalizujących się w danej gałęzi lub gałęziach prawa przy zachowaniu zasad 
etyki radcy prawnego. Specjalizacja i rynek usług prawniczych wymusi na radcach prawnych zdobywanie 
i doskonalenie umiejętności praktycznego wykonywania zawodu. Natomiast ogólna trudna sytuacja 
na rynku pracy, winna przyspieszyć prace nad doskonaleniem zasad etyki wykonywania zawodu radcy 
prawnego i zahamować „niezdrową” konkurencję.

Odnosząc się do formy wykonywania zawodu przez radców prawnych, zauważyć należy, że dopiero od 
1994 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dysponuje danymi statystycznymi wska-
zującymi liczbę radców prawnych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy oraz liczbę radców 
prawnych wykonujących zawód w kancelariach lub w spółkach wymienionych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy 
o radcach prawnych. Rada nie dysponuje wiarygodnymi danymi dotyczącymi wykonywania zawodu przez 
radców prawnych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Porównując dane statystyczne w okresie od 
1994 roku do 2011 roku w części dotyczącej wykonywania zawodu przez radców prawnych w stosunku 
pracy i w kancelariach lub spółkach, zauważa się, że generalnie liczba radców prawnych wykonujących 
zawód w ramach stosunku pracy zmniejsza się, nawet w sytuacji, gdy coraz częściej radcowie prawni 
pracują tylko w wymiarze ½ etatu, natomiast znacznie zwiększyła się liczba kancelarii radcowskich. Spo-
wodowane jest to też tym, że szereg pracodawców rezygnuje z zatrudnienia radców prawnych na etatach 
i korzysta z usług kancelarii lub spółek prawniczych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Decydując się na opracowanie zaledwie zarysu historii samorządu radców prawnych w Krakowie zmuszona 
zostałam do pochylenia się, w bardzo krótkim czasie, nad niesłychanie ważną problematyką wykony-
wania zawodu radcy prawnego, jako zawodu zaufania publicznego, nad koniecznością funkcjonowania 
samorządu zawodowego, który ma nie tylko reprezentować radców prawnych, ale także, a może przede 
wszystkim sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony.

Świadomość społeczna o tym, że wykonujemy zawód zaufania publicznego jest duża, świadczą o tym 
wpływające do naszej izby skargi dotyczące nienależytego wykonywania zawodu przez radców prawnych, 
w których skarżący podnoszą, że zawód zaufania publicznego winien być wykonywany zgodnie z Kodek-
sem etyki radcy prawnego. Patrząc na rzecz obiektywnie muszę stwierdzić, że nie da się wykonywać tego 
zawodu bez przestrzegania zasad etyki radcy prawnego, nie może zwyciężać interes klienta lub niesta-
ranność radcy prawnego, albo też brak wiedzy i brak umiejętności praktycznego wykonywania zawodu. 
W przeciwnym razie będziemy postrzegani, jako „osoba prowadząca tylko kramik z interesami”, albo też 
jak „niedouczony prawnik”, do którego nie warto iść po poradę prawną lub zlecić prowadzenie sprawy.

Pamiętajmy, że my też tworzymy historię samorządu radców prawnych, historię zawodu zaufania pu-
blicznego. Pozostawmy dla przyszłych pokoleń wizerunek radcy prawnego godny naśladowania.

Michalina Nowokuńska 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Wspomnienie
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Różne

Zmiany na liście radców prawnych w okresie  
od 15 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.
Na dzień 30 listopada 2012 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 
wpisanych było 2279 radców prawnych, w tym 1558 wykonujących zawód radcy prawnego, 720 osób nie wy-
konujących zawodu, a w tym 164 osoby mające zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 3 prawników.
W okresie od 15 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 118 osób w tym:
 – 12 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
 – 106 osób spełniających przesłanki określone w art. 24 ust.1.
2. Z listy radców prawnych skreślono:
 – trzech zmarłych radców prawnych:

 Huppert Jadwiga,
 Karlic Irena,
 Moskała Adam;

 – trzech radców prawnych na Ich wnioski;
 – jednego radcę prawnego w związku z przeniesieniem wpisu do innej Izby.
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu dwóm radcom prawnym na ich wnioski.

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