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Od Dziekana
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Rozpoczął się rok 2013, który zapewne będzie
bardzo bogaty w wydarzenia ważne dla naszego
samorządu. W bieżącym roku mija kolejna kadencja władz Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie. W dniach od 4 – do 7 marca br.
odbyły się zebrania rejonowe, na których łącznie wybrano 153 delegatów na Zgromadzenie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
IX kadencji, którzy w dniu 18 czerwca 2013 roku
dokonają pierwszej ważnej decyzji – wyboru nowych władz. Nowo wybranym delegatom, którzy rozpoczną prace w samorządzie w czerwcu
2013 roku życzę mądrego i przemyślanego wyboru władz na kolejne trzy lata.
Mimo, że odbywają się wybory, co pochłania dużo wysiłku organizacyjnego i logistycznego, obowiązki
w naszej Izbie wykonywane są na bieżąco. Nadal prowadzimy i będziemy prowadzić aplikację. Zorganizowaliśmy państwowy egzamin radcowski, do którego przystąpiło, w dniach od 19 marca – do 22 marca
2013 r., ok. 538 osób, w tym osoby, które ukończyły aplikację radcowską oraz osoby, o których mowa
w art. 25 ust. 2 ustawy o radach prawnych. Państwowy egzamin radcowski przeprowadziło 7 komisji
egzaminacyjnych.
Ponadto dnia 11 kwietnia 2013 roku odbędzie się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VIII kadencji, na którym zostanie przedstawione m. in. sprawozdanie Rady z wykonania planu pracy
w 2012 rok i z wykonania budżetu w 2012 roku, plan pracy Rady na 2013 rok, sprawozdanie finansowe
OIRP za rok 2012 oraz budżet OIRP w Krakowie na 2013. Będzie to okazja do podziękowań i pożegnań
delegatów, którzy zakończą swoją działalność w samorządzie w czerwcu 2013 roku.
W 2013 roku będziemy dbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych radców prawnych naszej Izby,
poprzez organizację szkoleń, konferencji i seminariów.
Jednocześnie informuję, że ze względu na wiele obowiązków związanych w organizacją i przeprowadzaniem wyborów, organizacją egzaminu radcowskiego oraz bieżącymi sprawami, Biuletyn publikujemy
w terminie późniejszym z uwagi na konieczność zamieszczenia wszystkich ważnych informacji, dlatego
też życzenia świąteczne zostały zamieszczone na stronie internetowej naszej Izby.
Zachęcam również Koleżanki i Kolegów do lektury naszego Biuletyn, w którym znajdziecie Państwo m.in.
podsumowanie roku 2012, informację o działalności pro bono naszych radców prawnych oraz bardzo
interesujący artykuł na temat zmian w podatku VAT.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP
Kolejny rok za nami !
Rok 2012 to ważny rok w działalności samorządu radców prawnych. Upłynął pod znakiem obchodów
XXX-lecia samorządu. Radcowie prawni zostali zauważeni i docenieni jako całość, ale też z osobna. Jesteśmy kojarzeni z profesjonalizmem i zaangażowaniem nie tylko na rzecz własnego samorządu, ale też na
rzecz społeczeństwa. Wszystko to znalazło potwierdzenie zarówno podczas uroczystości jubileuszowych
jak i w trakcie innych wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu całego roku.
W dniu 17 lutego 2012 roku troje naszych radców prawnych zostało udekorowanych odznaczeniami
państwowymi:
– Andrzej Hanusz – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;
– Urszula Kućmierczyk – Srebrnym Krzyżem Zasługi;
– Michalina Nowokuńska – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W trakcie zgromadzeń naszej Izby w marcu i grudniu oraz w trakcie uroczystości jubileuszowych zostały
wręczone radcom prawnym i innym osobom w uznaniu zasług dla rozwoju samorządu honorowe odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” oraz medale pamiątkowe 30-lecia Samorządu Radców Prawnych.
Z kolei uroczystość 26 października zaszczycili swoją obecnością sami najważniejsi w Małopolsce:
Wojewoda Jerzy Miller, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, którzy nie szczędzili słów uznania
dla roli jaką radcowie prawni odgrywają wśród prawniczych samorządów zaufania publicznego.
Jubileusz XXX-lecia samorządu radców prawnych był też okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń i podsumowania osiągnięć. Podjęła się tego Pani Dziekan Michalina Nowokuńska, która opracowała
„Krótki rys historyczny samorządu radców prawnych w Krakowie na przestrzeni XXX lat.”. Fragmenty były
publikowanemw Biuletynach Informacyjnych od nr 2 do nr 4. Na zlecenie Rady został też zrealizowany film
z okazji XXX-lecia samorządu radców prawnych stanowiący również ważne podsumowanie tego co działo się
w naszej Izbie w ciągu 30 lat i przypomnienie osób, które miały istotny wpływ na pozycję naszej Izby w Kraju.
Ale nie żyliśmy tylko uroczystościami, których zorganizowanie wiązało się z dużym nakładem pracy osób
w to zaangażowanych, a w tym pracowników biura Rady.
W roku 2012 Rada odbyła 11 posiedzeń, w toku których podjęła 786 uchwał.
Na listę radców prawnych wpisano 145 osób, skreślono 33 osoby. Na listę stałych mediatorów wpisano
16 osób. W ciągu roku wyznaczono 645 radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu. Na trzech
latach aplikacji szkoliliśmy 1046 aplikantów. Dla nich wszystkich trzeba było zorganizować wykłady,
zajęcia praktyczne, kolokwia. Dużo pracy. Szkolili się też radcowie prawni na szkoleniach organizowanych
przez Komisję ds. doskonalenia zawodowego. We wszystkich szkoleniach uczestniczyło 1896 radców
prawnych. Patronowaliśmy akcjom charytatywnym takim jak: „Prawnicy chorym dzieciom”, „W pogoni
za szczęściem”, „Prawnicy 2013 – o pasjach i pomaganiu”. Członkowie naszej korporacji zmagali się
też w zawodach sportowych takich jak: IV Halowe Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów
Radcowskich w Piłce Nożnej organizowanych przez OIRP w Kielcach, II Krakowski Turniej Koszykówki
Prawników Temida 2012 zorganizowany pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, V Turniej
szachowy prawników o Puchar Dziekana OIRP w Krakowie, IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie
i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy.
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Ważne w OIRP
Przygotowywaliśmy się też do wyborów organów naszej Izby IX kadencji, które będą przeprowadzone
w 2013 roku. Wybory odbywać się będą według nowych zasad, co wymagało podjęcia wielu czynności
organizacyjnych i logistycznych.
Małgorzata Wyszogrodzka
Radca prawny
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Plan pracy Rady na 2013 rok
Tak jak rok 2012 minął pod znakiem odchodów XXX-lecia samorządu radców prawnych, tak też rok
2013 będzie stanowił ważną datę w historii naszej Izby. Następuje bowiem „zmiana warty” w organach
Izby. W czerwcu kończy się VIII kadencja wszystkich organów, która była już drugą, kolejną kadencją,
a w świetle obowiązujących przepisów ustawy o radcach prawnych, ostatnią kadencją dla osób pełniących
funkcje w organach, a więc dziekana, wicedziekanów, sekretarza, przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego,
przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Na te funkcje musimy wybrać nowe kompetentne,
oddane pracy na rzecz samorządu osoby.
Kończąca w czerwcu 2013 roku swoją kadencję Rada opracowała plan pracy na cały 2013 rok, który nowa
Rada może w całości zrealizować, może też chcieć go zmienić lub uzupełnić.
Istotne punkty w planie pracy Rady, zawierającym 49 punktów, to:
• zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do organów OIRP w Krakowie IX kadencji, co wiąże się
z dużym nakładem pracy, podejmowaniem wielu czynności logistycznych, organizacyjnych i prawnych
(5 zebrań rejonowych, zgromadzenie OIRP w Krakowie);
• zorganizowanie 11 kwietnia 2013 roku zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,
na którym zostaną rozpatrzone m. in. sprawozdania Rady: z wykonania planu pracy, z wykonania
budżetu, sprawozdanie finansowe za rok 2012;
• zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu radcowskiego dla ponad 500 osób (powołano 7 komisji
egzaminacyjnych, wynajęto 7 odrębnych lokali dla przeprowadzenia egzaminu);
• nabycie na rzecz OIRP w Krakowie nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na nową
siedzibę Izby, której pomieszczenia umożliwią ponadto realizację ustawowych obowiązków samorządu
radcowskiego takich jak: prowadzenie aplikacji, organizowanie szkoleń, konferencji itp.;
• prowadzenie aplikacji na nowych zasadach określonych w zmienionym Regulaminie odbywania aplikacji
radcowskiej, przy czym nowe zasady dotyczą aplikantów I roku (więcej o tym na dalszych stronach
Biuletynu);
• wyznaczanie radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, których ilość z roku na rok rośnie
(w stosunku do roku 2010 odnotowano dwukrotny wzrost spraw, a w stosunku do roku 2011 blisko 25%
wzrost), a w tym rozpatrywanie i załatwianie bardzo trudnych spraw powstałych na tle nieporozumień
pomiędzy klientami, a radcami prawnymi będącymi ich pełnomocnikami z urzędu.
Na marginesie: są klienci, którzy notorycznie są niezadowoleni z radców prawnych, zgłaszają zarzuty
pod adresem kolejnych zmienianych na ich wniosek pełnomocników, składają skargi nie tylko na rad-
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ców prawnych, ale też na sędziów, prezesów sądów i w tych ostatnich sprawach sąd wyznacza dla tych
klientów również radców prawnych jako pełnomocników z urzędu;
• doskonalenie zawodowe – rozpoczął się drugi rok II cyklu szkoleń zawodowych, w trakcie którego
radcowie prawni powinni uzyskać 40 punktów szkoleniowych;
• inicjowanie działań sprzyjających integracji radców prawnych i aplikantów;
• dokonywanie ocen wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki przez radców prawnych. Podkreślić trzeba, że w roku 2012 nastąpił wyraźny wzrost, w stosunku do 2011 roku, wpływu skarg na
radców prawnych kierowanych zarówno do Rzecznika Dyscyplinarnego (26 %), Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego (24%), jak i do Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
Będzie więc nad czym pracować, zastanawiać się i podejmować decyzje zawierające optymalne rozwiązania służące dobru samorządu i jego członkom.
Małgorzata Wyszogrodzka
Radca prawny
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Wybory 2013
Pierwszy krok za nami.
Przypominam, 18 czerwca 2013 roku delegaci wybiorą nowe władze n/Izby IX kadencji: Dziekana, Radę,
Rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych.
Wybory odbywają się na podstawie uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia
listopada 2010 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.
Delegaci w łącznej liczbie 153 zostali wybrani spośród 177 kandydatów podczas 5 zebrań rejonowych,
które odbyły się w dniach od 4-go do 7-go marca 2013 roku. Wybory odbywały się w drugim terminie,
gdyż na żadnym z zebrań rejonowych w pierwszym terminie nie było wymaganego kworum.
Frekwencja ogółem na wszystkich zebraniach rejonowych wyniosła 46,06%, mało?, czy dużo? – ocenę
pozostawiam Koleżankom i Kolegom. O szczegółach dotyczących wyborów w dniu 18 czerwca br., Rada
poinformuje na stronie internetowej Izby, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby i w pisemnych komunikatach, które zostaną przesłane delegatom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2013
roku Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Małgorzata Wyszogrodzka
Radca prawny
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Internetowy System Obsługi Radców Prawnych OIRP w Krakowie
Głównymi funkcjami Systemu obsługi radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,
zwanego dalej SORP, są:
• ewidencja radców prawnych,
• ewidencja aplikantów,
• ewidencja szkoleń radców prawnych,
• ewidencja kontrahentów obcych (podmiotów nie będących ani radcami prawnymi ani aplikantami),
• extranet – narządzie umożliwiające użytkownikom wgląd do własnych danych i komunikację pomiędzy
grupami użytkowników.
Moduł Radcowie
W poszukiwaniu interesującego nas radcy prawnego bazę radców można filtrować za pomocą różnych kryteriów (takich jak np. fragment nazwiska, imienia, nazwiska rodowego, PESEL, nr wpisu, nr legitymacji, status).
Moduł Aplikacja
Podobnie jak w module Radcowie istnieje tutaj mozliwość przeszukiwania bazy aplikantów za pomocą
różnych kryteriów.
W zakresie aplikacji System umożliwia: definiowanie grup szkoleniowych aplikantów, przypisywanie
wykładowców, ewidencję przedmiotów, załączanie plików z planami zajęć.
Moduł Szkolenia
W tym module jest prowadzona ewidencja szkoleń. Istnieje możliwość dodawania do wybranych szkoleń
materiałów szkoleniowych.
Moduł Ogłoszenia
W tym module znajdują się narzędzia służące zarówno do wewnętrznej komunikacji z użytkownikami,
jak i do rozsyłania poczty elektronicznej do określonych grup odbiorców (tzw. mailing).
Moduł Raporty
Do dyspozycji są dwa narzędzia: Raporty i Statystyki. Pierwsze narzędzie daje możliwość wygenerowania
zestawienia wg zadanych kryteriów. Drugie narzędzie to przygotowane podstawowe statystyki ilościowe
radców i aplikantów.

Extranet
Extranet Aplikantów
Do tego narzędzia mają dostęp poprzez internet wszyscy nieskreśleni aplikanci. Extranet aplikantów
jest narzędziem wspomagającym komunikację Izby z aplikantami. Pulpit główny podzielony jest na
następujące zakładki:
•
•
•
•

Legitymacje – umożliwia elektroniczne składanie wniosków o legitymację,
Dane zgłoszeniowe – służy do przeglądania i uzupełniania własnych danych osobowych,
Biuro OIRP – podstawowe dane teleadresowe OIRP, godziny przyjęć, kontakty mailowe, itp.),
Ogłoszenia od wykładowców – ogłoszenia załączone przez wykładowców, którzy prowadzą zajęcia
w grupie zalogowanego aplikanta,
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•
•
•
•

Plan zajęć – pliki do pobrania z planami zajęć dla grupy zalogowanego aplikanta,
Materiały dydaktyczne – pliki udostępnione przez wykładowców,
Wiadomości – informacje działu aplikacji OIRP (od opiekunów grup szkoleniowych),
Przydatne dokumenty – pliki do pobrania dla aplikantów zamieszczone przez dział aplikacji.

Extranet Radców
Do tego narzędzia mają dostęp poprzez internet wszyscy nieskreśleni radcowie prawni. Extranet Radców jest narzędziem wspomagającym komunikację Izby z radcami. Pulpit główny podzielony jest na
następujące zakładki:
• Biuro OIRP – j.w.,
• Dane zgłoszeniowe – j.w.,
• Wiadomości – informacje biura OIRP w formie ogłoszeń,
• Przydatne dokumenty – pliki do pobrania zamieszczone przez biuro OIRP,
• Wykonywanie zawodu – narzędzie umożliwiające złożenie zawiadomienia o wykonywaniu zawodu
poprzez internet,
• Doskonalenie zawodowe – ewidencja szkoleń radcy prawnego, wraz z informacją na temat realizacji
obowiązku doskonalenia zawodowego w poszczególnych cyklach szkoleniowych,
• Legitymacje – umożliwia elektroniczne składanie wniosków o legitymację,
• Wizytówka – narzędzie do zamieszczanie informacji o działalności własnej radcy prawnego w wyszukiwarce krajowej i europejskiej.
Extranet Wykładowców
Do tej części systemu mają dostęp poprzez internet wszyscy wykładowcy. Extranet Wykładowców jest
narzędziem wspomagającym komunikację wykładowców z aplikantami. Pulpit główny podzielony jest
na następujące zakładki:
• Biuro OIRP – j.w.,
• Materiały dydaktyczne – umożliwia zamieszczanie materiałów dydaktycznych dla aplikantów,
• Ogłoszenia – umożliwia dodawanie ogłoszeń dla aplikantów wraz z datą ważności, po której ogłoszenie
automatycznie przestaje być dostępne.
• Wiadomości administracyjne – informacje dla wykładowców.
Podsumowanie – Podstawowe funkcjonalności Extranetu:
• składanie wniosków o legitymację,
• przesyłanie zawiadomień o wykonywaniu zawodu,
• uzupełnianie i zmiana własnych danych osobowych,
• monitorowanie odbytych szkoleń i liczby uzyskanych punktów,
• przesyłanie ogłoszeń pomiędzy Izbą, radcami, aplikantami i wykładowcami,
• zamieszczanie materiałów dydaktycznych.
mgr Paweł Krewniak
Administrator Systemów
Komputerowych i Baz Danych

7

Warto wiedzieć
Kongres Prawa Medycznego – sprawozdanie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie i Pani Dziekan Rady Michalina Nowokuńska objęły honorowy patronat nad I Kongresem Prawa Medycznego, jaki odbył się w dniach 4-5 grudnia 2012 r.
w Krakowie, we wspaniałych wnętrzach auli Collegium Novum. Obrady otworzył Rektor UJ JM Prof. dr
hab. med. Wojciech Nowak.
Wykład otwierający prof. dr. hab. Jerzego Stępnia, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, wprowadził
uczestników w problematykę odpowiedzialności Państwa za decyzje dotyczące ochrony zdrowia obywateli. Kolejne panele pierwszego dnia obrad dotyczyły odpowiedzialności karnej personelu medycznego,
prawnych aspektów zgonu i alternatywnych dróg dochodzenia roszczeń.
Drugi dzień poświęcony był przede wszystkim prawnym aspektom gospodarki lekami i wyrobami medycznymi, w tym także reklamie leków i odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez aparaturę
medyczną. Kontrowersyjny temat funkcjonowania szpitali w oparciu o ustawę o działalności leczniczej
stał się asumptem do ożywionej dyskusji na temat przekształcania szpitali i ryzyka ich upadłości, która
zamknęła drugi i zarazem ostatni dzień Kongresu.
Dobór wykładowców, wśród których byli zarówno teoretycy prawa i medycyny, jak i praktycy – prokuratorzy, sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, lekarze, biegli, członkowie Wojewódzkich Komisji do
Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, gwarantował pluralizm poglądów i wielopłaszczyznową
analizę dyskutowanej problematyki. Do grona wykładowców zostali zaproszeni także radcowie prawni
z małopolskiej OIRP: Jolanta Budzowska, Paweł Rataj, Tomasz Stępniowski, Tomasz Pęcherz, Anna Kordylewska i Benedykt Fiutowski. W Kongresie uczestniczyło około dwustu słuchaczy. Zorganizowało go
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.
Jolanta Budzowska
Radca prawny

Posiedzenie Komisji Zagranicznej w siedzibie Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie w dniach 27 – 28 stycznia 2013 roku
W dniu 27 oraz 28 stycznia 2013 r. w OIRP Kraków odbyło się posiedzenie Komitetu Zagranicznego
Krajowej Rady Radców Prawnych. Oprócz kilkunastu członków Komitetu z różnych Okręgowych Izb,
który pracuje pod przewodnictwem Pani Mecenas Marii Ślązak, gośćmi obrad byli: Wiceprezes Krajowej
Radcy Radców Prawnych Pan Mecenas Piotr Bober, Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
– Pani Mecenas Danuta Koszyk-Ciałowicz oraz oczywiście Dziekan naszej Izby – Pani Mecenas Michalina
Nowokuńska. Krakowską Izbę reprezentowałam ja – Agata Adamczyk – oraz przewodniczący krakowskiej
Komisji do spraw współpracy z zagranicą – Pan Mecenas Andrzej Mikulski.
Spotkanie zostało zainaugurowane uroczystą kolacją w Domu Polonii w dniu 27 stycznia 2013 r. Kraków
powitał gości śniegiem, mrozem i pięknym – jeszcze bożonarodzeniowym – oświetleniem. W czasie kolacji
toczyły się rozmowy o aktualnych problemach naszego zawodu oraz jego perspektywach. Omawialiśmy
kwestie związane z organizacją szkolenia, etyką zawodową oraz o przyszłych wyzwaniach, jakim przyjdzie
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stawić nam czoła. Dzieliliśmy się wiedzą na temat doświadczeń naszych kolegów po fachu z innych krajów
Unii Europejskiej oraz rozwiązań stosowanych przez zagraniczne samorządy, które moglibyśmy wykorzystać dla poprawy sytuacji radców prawnych w naszym kraju. Dyskutowaliśmy nad możliwościami, jakie
daje radcom prawnym uczestnictwo KIRP w CCBE oraz uczestnictwo poszczególnych Okręgowych Izb
w innej międzynarodowej organizacji – Federacji Adwokatur Europejskich (FBE). Należy z dumą podkreślić,
że wielu członków Komitetu reprezentuje nasz samorząd pełniąc funkcje we władzach i komisjach obu
tych organizacji. Pani Mecenas Maria Ślązak, która jako pierwsza Polka pełni funkcję wiceprezydenta CCBE,
zaakcentowała, jak wielką rolę w budowaniu pozycji radców prawnych na arenie międzynarodowej ale
również krajowej ma nasza przynależność do tej organizacji. Zaakceptowanie nas jako pełnoprawnego
członka tej organizacji przesądziło nieodwołalnie kwestię niezależności naszego zawodu, która jest wszakże
nadal przedmiotem kwestionowania przez samorząd adwokatów.
Przedmiotem szczególnie ożywionej dyskusji był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia
6 września 2012r. w sprawach połączonych C 422/11 P i C 423/11 P z odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (Polska) przeciwko Komisji Europejskiej. W wyroku tym
ETS stwierdził, iż zgodnie regulaminem Trybunału prawnik (w tym także radca prawny) zatrudniony
w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę nie może reprezentować tego przedsiębiorstwa przed
Trybunałem, albowiem nie korzysta w tym wypadku z niezależności. Jednocześnie Trybunał nie odmówił
niezależności radcy prawnemu, reprezentującemu klienta innego niż pracodawca oraz przed innym, niż
Trybunał, sądem.
Wyrok ten – po nieuprawnionym uogólnieniu niektórych jego tez – jest aktualnie wykorzystywany w zniekształconej formie w publicznej debacie (również na forum międzynarodowym) na poparcie argumentu,
że radcowie prawni nie korzystają rzekomo z pełnej niezależności, a w konsekwencji nie wykonują zawodu równoprawnego w stosunku do zawodu adwokata. Dlatego niezbędne jest informowanie radców
prawnych o rzeczywistej treści tego wyroku, jak również o treści Dyrektywy Rady 77/249/EWG z dnia
22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody
świadczenia usług oraz Dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r.
mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym
niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych. W dyrektywach tych zawód polskiego radcy prawnego
jest wymieniony explicité z nazwy obok zawodu adwokata w ramach definicji „prawnika”. Wiedza ta
jest niezbędna, aby zapobiec dalszemu kwestionowaniu naszej pozycji wśród zawodów prawniczych.
Kolejnego dnia, to jest 28 stycznia, odbyło się całodzienne posiedzenie Komitetu. Obradowaliśmy na
temat realizowanych w poszczególnych Izbach oraz w Krajowej Izbie przedsięwzięciach, które otwierają
naszych członków na możliwości, jakie daje współpraca z zagranicą. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest zorganizowanie seminarium na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych, w tym
networkingu, oraz na temat umiejętności miękkich potrzebnych i przydatnych w prowadzeniu kancelarii
prawnej. Seminarium to miałoby zostać przeprowadzone przez zagranicznych ekspertów – niemieckich
adwokatów z prestiżowych kancelarii: Luther oraz Heuking.
Gościem na posiedzeniu była Pani Prokurator Katarzyna Krysiak z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Omawialiśmy możliwości współpracy z KSSiP oraz korzystania z ich bazy noclegowej i konferencyjnej
w przypadku organizowania seminariów, także międzynarodowych.
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Z wydarzeń międzynarodowych, które zasługują na szczególną uwagę warto wymienić:
1. planowane na termin 13-15 czerwca seminarium na temat nowych regulacji europejskich dotyczących
dziedziczenia transgranicznego, organizowane przez Gdańską OIRP oraz międzynarodowe stowarzyszenie prawników AEL-EAL; w seminarium wezmą udział zarówno wykładowcy, jak i słuchacze z zagranicy
(na uwagę zasługuje fakt, że we władzach EAL zasiadają przedstawiciele naszego samorządu),
2. planowana na termin 30 maja – 1 czerwca konferencja FBE we Frankfurcie nad Menem na temat roli
prawnika w dobie kryzysu,
3. planowana na październik konferencja FBE w Cluj, w Rumunii na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
4. planowana na koniec września konferencja Przedstawicieli Adwokatur Środkowoeuropejskich, która
ma się odbyć w Krakowie.
Prace Komitetu Zagranicznego toczą się bardzo intensywnie. Mamy zamiar kontynuować aktywną działalność w organizacjach międzynarodowych: CCBE, FBE oraz AEL-EAL. Cieszymy się, że Izby przystąpiły
do zainicjowanego przez Komitet projektu cyklicznych wyjazdów najlepszych aplikantów do instytucji
Unii Europejskiej. Chcemy podejmować jak najwięcej przedsięwzięć, które pozwolą wszystkim radcom
prawnym czerpać z doświadczeń prawników z całego świata, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać kontakty, które posłużą poszerzaniu możliwości zawodowych i zarobkowych.
Agata Adamczyk
Radca prawny

„Nasi z sercem” czyli rzecz o radcach prawnych z OIRP w Krakowie
zaangażowanych w inicjatywy pro bono.
„Kryształowe serce radcy prawnego” 2012
Z wielką radością i zadowoleniem informujemy, że członkowie n/Izby coraz chętniej i aktywniej angażują
się w szeroko pojętą działalność społeczną oraz udzielanie pomocy prawnej pro bono. Do V edycji Konkursu
„Kryształowe serce radcy prawnego” 2012 zostało zgłoszonych do OIRP w Krakowie aż 6 kandydatur (5
radców prawnych i 1 aplikant radcowski). Wybór, jaki stanął przed Radą OIRP w Krakowie był wyjątkowo
trudny, gdyż stosownie do Regulaminu Konkursu każda Izba może nominować tylko jednego kandydata,
a chciałoby się nagrodzić za szlachetność serca i zaangażowanie społeczne wszystkich zgłoszonych kandydatów. Z tego powodu, w dowód uznania, oprócz sylwetki laureata nagrody radcy prawnego Magdaleny
Szepczyńskiej, publikujemy także nazwiska pozostałych kandydatów z samorządu krakowskiego: Agata
Adamczyk, Maciej Bałaziński, Tomasz Długosz, Marcin Mioduszewski oraz Joanna Żurek – Krupka.
31 stycznia 2013 roku, podczas uroczystości w Warszawie, 17 radców prawnych z całej Polski, wyróżniajacych się w działalności pro bono odebrało nagrody w Konkursie Prezesa KRRP „Kryształowe serce
radcy prawnego” 2012. Z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, statuetką „Kryształowego serca
radcy prawnego” została uhonorowana Pani Magdalena Szepczyńska, wyróżniająca się w świadczeniu
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pomocy prawnej pro bono poprzez organizację,
osobisty udział i nadzór nad świadczeniem bezpłatnych usług prawnych w ramach Poradni Prawa
Mieszkaniowego i Spadkowego prowadzonej przez
Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory –
Patrona Prawników. Od początku istnienia Poradni
jest jej kierownikiem i stoi na czele zespołu, który obecnie liczy 5 prawników i 10 wolontariuszy.
Do zadań Magdaleny Szepczyńskiej należy koordynacja i nadzór nad pracą Poradni, zarówno od
strony organizacyjnej, jak merytorycznej. Ponadto,
Magdalena Szepczyńska w swojej działalności pro
bono promuje postawy społeczne i dobroczynne, przyczyniając się do kształtowania w studentach prawa
i aplikantach radcowskich z nią współpracujących, wrażliwości na „ludzki aspekt” stosowania prawa. Swoim
działaniem przyczynia się także do budowania pozytywnego wizerunku prawnika i radcy prawnego, którego
cechuje nie tylko profesjonalizm, lecz również wrażliwość na potrzeby innych. Radca prawny Magdalena Szepczyńska angażuje się także w działania na rzecz popularyzacji znajomości prawa wśród społeczności lokalnej.
W październiku 2008 r. dokonała merytorycznego sprawdzenia pierwszego poradnika z prawa mieszkaniowego i spadkowego wydanego przez Poradnię. Publikacja ta została bezpłatnie rozkolportowana wśród
mieszkańców Krakowa w kilku tysiącach egzemplarzy.
Radcowie prawni z OIRP w Krakowie po raz kolejny pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
W tym roku odbyła się już 13 edycja organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodnia
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem inicjatywy podejmowanej corocznie przez
Ministerstwo Sprawiedliwości jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa, instytucji państwowych i samorządowych na sytuację i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie im
niezbędnego wsparcia prawnego i psychologicznego.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie po raz kolejny wzięła czynny udział w/w wymienionym
przedsięwzięciu. W Krakowie podczas „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS, ul. Bolesława Komorowskiego 12,
w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku, następujący radcowie prawni z n/Izby pełnili dyżury
udzielając zainteresowanym darmowych informacji prawnych: Mateusz Hołysz, Michał Jaworski, Maria
Miernik – Szopa, Agnieszka Siwiec, Andrzej Światłowski, Marcin Żak, Ewelina Żytniak.
Korzystając z okazji warto podkreślić, że oprócz uczestnictwa w inicjatywach organizowanych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, nasza Izba od dwóch lat w ramach stałej współpracy z KraFOS zapewnia
bezpłatne świadczenie pomocy prawnej dla ofiar przestępstw poprzez pełnienie dyżurów przez radcę
prawnego Mateusza Hołysza, raz w tygodniu przez okres całego roku w siedzibie KraFOS.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Charytatywny „Koncert Nadziei”:
radcowie prawni z OIRP w Krakowie
w geście solidarności i wsparcia budowy hospicjum Via Spei.
16 grudnia 2012 r. w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie odbył się III „Koncert
Nadziei” na rzecz budowy Hospicjum stacjonarnego Via Spei w Tarnowie. Organizatorami koncertu byli Polskie Towarzystwo Lekarskie, Okręgowa Izba Lekarska
i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie oraz Fundacja „Kromka Chleba”. W koncercie tym po raz pierwszy jako
wykonawcy obok przedstawicieli zawodów medycznych udział wzięli przedstawiciele zawodów prawniczych, a wśród
nich członkowie OIRP w Krakowie. Radca prawny Wiesław Hudyma zaśpiewał
i zagrał na gitarze bleuesową balladę pt.
„Śnij” z repertuaru Ireneusza Dudka oraz
zagrał jednocześnie na banjo i harmonijce
ustnej standard gospel „Kiedy święci idą
do nieba”. Radca prawny Jerzy Hebda,
jako perkusita jazzowego zespołu BRH+,
zagrał wraz z nim utwory „Live in Tokio”
oraz „Sugar”.

Wiesław Hudyma

Autor zdjęć Dariusz Kubis

Dochód ze sprzedaży cegiełek-wejściówek na koncert oraz z licytacji dzieł sztuki przeprowadzonej w przerwie koncertu,
został przeznaczony w całości na prowadzoną budowę hospicjum.
Wiesław Hudyma
Radca Prawny
W-ce Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Jerzy Hebda

***
Dziekan Rady Michalina Nowokuńska w imieniu własnym oraz Rady OIRP w Krakowie serdecznie dziękuje
wszystkim radcom prawnym, którzy coraz liczniej, z wielką życzliwością i rosnącym zaangażowaniem
uczestniczą w akcjach pro bono, popularyzując jednocześnie, w środowiskach prawniczych, szlachetną
ideę pomagania osobom potrzebującym i wykluczonym społecznie.
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Europejski sukces i międzynarodowe uznanie
dla radcy prawnego Joanny Krukowskiej-Korombel
z OIRP w Krakowie
6 marca 2013 r. w Londynie w reprezentacyjnych salach pod numerem pierwszym przy Great George
Street odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone doroczne nagrody European Counsel
Awards 2013, które są przyznawane wspólnie przez dwie organizacje: International Law Office (ILO)
oraz Association of Corporate Counsel Europe (ACC Europe). Nagrody są przyznawane w następujących
kategoriach: prawo konkurencji, prawo podatkowe, prawo rynków regulowanych (finansowego i pozostałych sektorów), prawo pracy, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo własności intelektualnej
i spory sądowe.
Ponad 4000 członków ww. organizacji – prawników wewnętrznych (tzw. in-house lawyer) i wspólników
renomowanych kancelarii – typuje swoich kandydatów, spośród których sporządzana jest krótka lista
prawników nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach. Nagrodę otrzymują kandydaci,
którzy uzyskali co najmniej 200 głosów.
Głównym celem nagrody jest uhonorowanie najlepszych prawników wewnętrznych w Europie wyróżniających się w obsłudze prawnej zatrudniających ich firm, nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale także
umiejętnościami w zarządzaniu, zdolnością skutecznej komunikacji i podejmowania decyzji biznesowych, a nie tylko udziałem w znaczących projektach i transakcjach.
Z wielką satysfakcją informujemy, że radca prawny z OIRP w Krakowie Pani Joanna Krukowska – Korombel, pełniąca funkcję dyrektora departamentu prawnego TAURON Polska Energia S.A. została
nagrodzona w kategorii prawa handlowego pokonując pięciu innych kandydatów do nagrody, w tym
prawników wewnętrznych reprezentujących: E.ON España, EnBW Systeme Infrastruktur Support
GmbH, Etrion Italia srl, Gigaset AG, Santander Consumer Bank. Tym samym radca prawny z n/Izby
została uznana za najlepszego prawnika wewnętrznego w Europie w roku 2013 w dziedzinie prawa
handlowego. Pragniemy także podkreślić, że radca prawny Joanna Krukowska – Korombel jest pierwszą
Polką w historii, która została nominowana (shortlisted) do tej przyznawanej już po raz szósty nagrody
i zarazem pierwszą, która ją zdobyła (winner).
Przyznanie międzynarodowej nagrody European Counsel Awards 2013 członkowi krakowskiej Izby
stanowi niewątpliwie powód do dumy, nie tylko dla naszej OIRP, ale także dla całego samorządu
radców prawnych.
Dziekan Rady Michalina Nowokuńska w imieniu własnym oraz Rady OIRP w Krakowie serdecznie
gratuluje naszej Koleżance Joannie Krukowskiej – Korombel, życząc jednocześnie dalszych sukcesów
zawodowych.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Najwaźniejsze zmiany w podatku VAT
od 1 stycznia 2013 r – wybrane zagadnienia
Przedmiotem niniejszego opracowanie jest omówienie wybranych zagadnień w zakresie zmian dotyczących zasad rozliczeń w podatku VAT, które weszły z dniem 1 stycznia 2013r.
– w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Od 1 stycznia 2013 r. został obniżony limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z obowiązku
stosowania kas rejestrujących przy ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego. Podmioty
świadczące usługi prawne, będące podatnikami podatku VAT, którzy przekroczą w roku podatkowym
obrót w wysokości 20.000 zł. ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej (klienci indywidualni) oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do zakupu kasy fiskalnej
i prowadzenia przy jej zastosowaniu ewidencji. W przypadku podatników rozpoczynających działalność
w zakresie usług prawnych w trakcie roku podatkowego limit 20.000 zł jest określany w proporcji do
okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących. Wysokość limitu jest uzależniona od okresu prowadzonej w roku rozpoczęcia działalności sprzedaży. Przy czym limit ten liczy się
od momentu rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych do końca danego roku podatkowego. Natomiast podmioty, które świadczyły
usługi prawne w 2012 r. i rozpoczęły sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w celu określenia limitu za 2012 r. uprawniającego do
korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r., nie stosują do jego wyliczenia proporcji
do okresu prowadzenia sprzedaży w 2012 r. Podatników tych obowiązuje limit 20 000 zł niezależnie
od tego, w którym miesiącu roku 2012 rozpoczęto sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Zatem aby w 2013 r. można było skorzystać ze zwolnienia, sprzedaż z tego tytułu za 2012 r. nie
może przekroczyć kwoty 20.000 zł. Nadto podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku
ewidencjonowania do dnia 1 stycznia 2013r. oraz nie będą już mieli prawa do dalszego korzystania
z tego zwolnienia zostali zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013r.
(dotyczy to m.in. tych podmiotów świadczących usługi prawne którzy w 2012 r. przekroczyli obrót
20.000 zł, a nie przekroczyli obrotu 40.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Nadal obowiązuje zasada, że podatnik traci prawo do
zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przestał spełniać warunki uprawniające do zwolnienia. W praktyce oznacza to, iż
gdy przykładowo w czerwcu 2013r przekroczony zostanie limit 20.000 zł ze sprzedaży usług na rzecz
klientów indywidualnych, to od września 2013r istnieje już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu
przy zastosowaniu kas fiskalnych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. Nr 1382),
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– w zakresie fakturowania
Czynności, które wykonywane są przez podmioty świadczące usługi prawne w ramach działalności gospodarczej muszą być dla celów rozliczania podatku VAT dokumentowane. Obowiązek ten realizowany
jest poprzez wystawienie faktury, stwierdzającej w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania
sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę
należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Jeżeli nabywcą usługi prawnej jest osoba fizyczna
niebędącą podatnikiem VAT, nie ma wówczas obowiązku dokumentowania transakcji fakturą VAT. Jednak
na żądanie nabywcy zobowiązani jesteśmy fakturę taką wystawić.
Od dnia 1 stycznia 2013r zmianie uległy zasady wystawiania faktur dla potrzeb podatku od towarów
i usług. Nowością jest dopuszczenie możliwości wystawiania faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych, którym pozostawiono prawo wyboru formy dokumentowania czynności
(rachunek/faktura), nie mogą oni jednak wykazywać kwoty podatku należnego. Natomiast podatnicy
zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji i podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu nadal są zobowiązani do wystawiania faktur.
W obecnym stanie prawnym dokument księgowy będący fakturą nie musi mieć oznaczenia FAKTURA VAT nazwę można pominąć, pod warunkiem, iż będzie on zawierał wszystkie wymagane elementy
faktury, wówczas taki dokument będzie traktowany jako faktura VAT. Brak wymogu oznaczeń specjalnych
faktur: faktura VAT-marża, faktura –MP. Zamiast specjalnych nazw faktur pojawiać będą musiały się oznaczenia na fakturach typu „metoda kasowa”, „odwrotne obciążenie”, „samofakturowanie”, Zrezygnowano
z oznaczania na fakturze oryginał – kopia, fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach i jeden z nich
przekazać nabywcy. Zlikwidowano, też obowiązek umieszczania na fakturach dokumentujących
nabycie paliw numeru rejestracyjnego samochodu.
W zakresie danych identyfikacyjnych podatnika, podatnicy będący osobami fizycznymi powinni w fakturze
podawać imię i nazwisko, przy czym oprócz tych danych mogą również podać nazwę lub nazwę skróconą
firmy. Natomiast podatnicy niebędący osobami fizycznymi powinni zatem umieszczać w fakturze nazwę
lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Również prawidłowym rozwiązaniem jest
wskazanie jednocześnie nazwy pełnej i skróconej
W przypadku terminu wystawiania faktury został zachowany podstawowy termin tj. wystawia się ją
najpóźniej 7 dnia od dnia wykonania usługi albo otrzymania części należności. W przypadku sprzedaży
o charakterze ciągłym, wystawia się fakturę nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca , w którym
dokonano sprzedaży, podatnik może na fakturze podać miesiąc i rok dokonania sprzedaży. Faktura może
dokumentować kilka odrębnych usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie
później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonano usługę jest to tzw. faktura zbiorcza. W przypadku świadczenia usług , dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone poza terytorium kraju,
stanowiących import usług fakturę wystawia się nie później, niż 15 dnia następującego, po miesiącu,
w którym wykonano usługę.
Od 1 stycznia 2013r. wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych. Mogą one być wystawiane pod warunkiem, że kwota należności ogółem nie przekroczy 450 zł (brutto) albo 100 euro,
jeżeli kwota ta jest określona w euro. Wystawianie faktur uproszczonych jest prawem, a nie obowiązkiem
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podatnika, w każdym przypadku, w którym może być wystawiona faktura uproszczona, podatnik może
wystawiać faktury pełne. Faktury uproszczonej nie można wystawiać w przypadku, gdy nabywcą
usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej , a także gdy miejscem świadczenia usługi jest terytorium innego państwa UE, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości
dodanej jest usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez usługobiorcę.
Warto wiedzieć, że faktury uproszczone są fakturami, a nie odrębnym typem dokumentu dla potrzeb
podatkowych i księgowych, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego mogą nie zawierać części
danych obligatoryjnych dla faktury pełnej jak imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy usług (musi jednak
zawierać NIP nabywcy), liczby wykonanych usług, ceny jednostkowej usługi, wartości wykonanych usług
objętych transakcją bez kwoty i stawki podatku (wartość sprzedaży netto) , stawki podatku. Wystawienie
faktury uproszczonej może polegać na pozostawieniu niewypełnionych wyżej pozycji. Dokument taki ,
będzie prawidłowy pod względem formalnym.
Faktury korygujące wystawiane są w razie stwierdzenia błędu w fakturze pierwotnej. Z dniem 1
stycznia 2013r wprowadzono nową treść faktury korygującej błędy w fakturze pierwotnej. Poprawna
formalnie faktura może zawierać: treść pierwotną („przed korektą”) oraz treść prawidłową („po korekcie”)
lub tylko prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej lub tylko różnicę
między kwotami wykazanymi w fakturze pierwotnej w omyłkowej wysokości i kwotami prawidłowymi.
Odnośnie faktur wewnętrznych, to nie ma już obowiązku dokumentowania czynności wskazanych
w art. 106 ust.7 ustawy o podatku VAT fakturami wewnętrznymi na rzecz prowadzenia przez podatnika
dowolnej dokumentacji, która takie czynności będzie odzwierciedlać. Podatnicy nadal mogą wystawiać
takie dokumenty, jeśli tylko taka będzie ich wola.
Faktura dla potrzeb podatku VAT , może mieć postać dokumentu papierowego, albo postać elektroniczną.
Fakturą elektroniczną jest każda faktura , która jest przesyłana środkami komunikacji elektronicznej (sieć
Internet) bez względu na to w jakiej formie jest wystawiana i przechowywana przez wystawcę i odbiorcę.
Taka definicja będzie obowiązywała do 31 grudnia 2013r. Obecnie przepisy zrównały faktury papierowe
i elektroniczne co do zasady w zakresie wymogów związanych z obowiązkiem autentyczności pochodzenia i integralności treści dokumentu. Na podatników nałożony został obowiązek określenia sposobu
zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przepisy podatkowe
stanowią, iż można zapewnić te wymogi za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają
wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a świadczeniem usług. Kontrole biznesowe oznaczają proces
(wdrożony i aktualizowany) zapewniający powiązanie faktury (w dowolnej postaci) z innymi dokumentami, zdarzeniami oraz osobami , które uczestniczyły w procesie wystawiania faktury i księgowania (po
stronie wystawcy) oraz otrzymania , akceptacji i księgowania faktury (po stronie odbiorcy) – w celu
uwiarygodnienia przebiegu zdarzenia zgodnie z fakturą. Proces ten musi być określony indywidualnie
przez każdego podatnika i dostosowany do skali , rodzaju prowadzonej działalności i wykonywanych
czynności. Kontrole biznesowe odrębnie zapewnia wystawca i odbiorca faktury. Czytelność faktury
oznacza sposób prezentacji faktury w formie zrozumiałej dla człowieka np. format PDF, nie uznaje się za
zrozumiały dla człowieka komunikat ustrukturyzowany, xml. W przypadku faktur elektronicznych wymóg
zapewnienia autentyczności i integralności treści może być zapewniony nie tylko poprzez kontrole biznesowe, ale także z np. użyciem kwalifikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego lub w ramach
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elektronicznej wymiany danych (EDI). Przesyłanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy.
Akceptacja nie musi mieć szczególnej formy i nie musi nastąpić przed przesłaniem faktury. Akceptacja może nastąpić np. poprzez zapłatę faktury otrzymanej drogą elektroniczną. Reasumując,
jeżeli nabywca akceptuje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz nabywca zapewnia kontrole biznesowe lub faktura jest przesłana w ramach EDI lub opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
jest prawnie skutecznie wystawionym dokumentem, otrzymanie takiej faktury uprawnia do odliczenia
podatku naliczonego jeżeli takie prawo przysługuje.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2012r poz. 1428)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej, (Dz. U. z 2012r poz. 1528),
– w zakresie nowych wzorów deklaracji podatkowych
Od 1 stycznia 2013r obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Nowe
wzory deklaracji stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy. Dotychczasowe
wzory deklaracji wraz z objaśnieniami mogą być stosowane nie dłużej, niż do rozliczenia za ostatni okres
rozliczeniowy 2013r. Dotychczasowe wzory deklaracji nie mogą być stosowane za te okresy rozliczeniowe,
w których podatnik korzysta z ulgi na „złe długi” (nowej) lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego
(dot. dłużnika). Wprowadzono nowy formularz VAT-ZD stanowiący zawiadomienie o skorygowaniu
podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego i będący załącznikiem do deklaracji dla podatku
od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji
podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012r poz. 1550),: Rozporządzenie Ministra Finansów
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz
kwoty podatku należnego , (Dz. U. z 2012r poz. 1451),
– w zakresie korzystania z ulgi za złe długi
Od 1 stycznia 2013r w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o podatku VAT ustawą deregulacyjną
obowiązują nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi. Podatnik (wierzyciel) będzie miał prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia
usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności
upłynęło 150 dni, Dokonanie takiej korekty będzie zatem możliwe w rozliczeniu za okres, w którym upłynął
150. dzień od terminu płatności wierzytelności, pod warunkiem jednak, że do dnia złożenia deklaracji,
w której dokonuje się korekty, wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek
formie. Zasada dokonania powrotnej korekty w przypadku uregulowania przez kontrahenta całości lub
części należności pozostała bez zmian. Nadal zatem w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji, w której
wierzyciel dokonał korekty, jego kontrahent ureguluje należność bądź należność ta zostanie zbyta w jakiejkolwiek formie podatnik (wierzyciel) będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty
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podatku należnego. Korekta ta będzie dokonywana w rozliczeniu za okres, w którym należność została
uregulowana przez kontrahenta lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności korekta
będzie dokonywana w odniesieniu do tej części. Zmianie uległy warunki dokonywania przez wierzyciela
korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Odstąpiono od obowiązku zawiadamiania
dłużnika o zamiarze skorygowania przez wierzyciela podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.
Zrezygnowano z obowiązku zawiadamiania dłużnika o dokonanej korekcie i przesyłania kopii takiego
zawiadomienia do organu podatkowego. Zmodyfikowano i uzupełniono warunki dokonania korekty.
Zgodnie z nowymi wymogami na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się
korekty wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni oraz
dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wierzyciel, tak jak
obecnie, do deklaracji w której dokonuje korekty będzie obowiązany załączyć informację na formularzu
VAT-ZD o dokonanej korekcie, wskazując w niej kwoty korekty oraz dane dłużnika. Podatnik (wierzyciel)
decydując się na skorzystanie z „ulgi na złe długi” będzie korygował zarówno podatek należny jak i podstawę opodatkowania. Natomiast podatnik (dłużnik) będzie miał obowiązek skorygowania całości (lub
części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury jeżeli nie ureguluje całości
(lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie
lub na fakturze. Obowiązek dokonania korekty ciąży na dłużniku niezależnie od faktu, czy jego wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, czy też nie. Zmianie uległ moment dokonania przez dłużnika korekty
podatku. Zgodnie z nowymi przepisami korekta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym
upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Oznacza to,
że dłużnik będzie dokonywał korekty podatku na bieżąco. Dłużnik nie będzie zobowiązany do dokonania
korekty tylko wówczas, gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu płatności tej należności. Nie uległa natomiast zmianie
możliwość powrotnego dokonania korekty (w całości lub w części) mającej na celu zwiększenie podatku
naliczonego w sytuacji uregulowania przez dłużnika należności (całości lub jej części). Dłużnik jest jednak
obowiązany zaznaczyć w deklaracji podatkowej , że dokonuje takiej powrotnej korekty.
W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, że dłużnik nie dokonał
stosownej korekty podatku naliczonego ustalona zostanie sankcja w wysokości 30 procent kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Sankcja ta nie będzie nakładana jedynie w przypadku osób
fizycznych, które będą podlegać z tego samego tytułu odpowiedzialności karnej na gruncie przepisów
Kodeksu karnego skarbowego. Powyżej przedstawione zasady mają zastosowanie do wierzytelności, które
powstaną od 1 stycznia 2013 r. oraz do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność
została uprawdopodobniona już w 2013 r. tj. w 2013 r. upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu ich
płatności. W praktyce oznacza to, że nowe zasady będą miały zastosowanie do nieuregulowanych
należności z terminem płatności określonym w umowie lub na fakturze na dzień 4 sierpnia 2012r.
lub późniejszym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce (Dz. U. z 2012r poz. 1342),
Monika Machlowska
Radca prawny
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Doskonalenie zawodowe
Szanowni Państwo,
rozpoczął się drugi rok II cyklu szkoleń zawodowych, w którym każdy radca prawny nie zawieszony
w wykonywaniu zawodu jest zobowiązany do uczestniczenia w szkoleniach zawodowych. Na dzień 31
grudnia 2012 r. 106 radców prawnych uzyskało już wymagane w 3 letnim okresie II cyklu 40 punktów
szkoleniowych, jednak 1001 osób nie jeszcze uzyskało ani jednego punktu.
Komisja doskonalenia zawodowego zaprasza zatem na następujące szkolenia:
1. W Krakowie w II kwartale br. w Audytorium im. Prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 odbędą się następujące szkolenia:
• 9 kwietnia 2013 r. (wtorek) od godz. 17.00 do 20.00 „Klauzule wykonalności –część druga. Koszty
postępowania egzekucyjnego”. Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Piotr Wicherek.
• 13 kwietnia 2013 r. (sobota) od godz. 10.00 do 15.00:„Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz gospodarka nieruchomościami ”
Wykładowca: Prof.dr hab. Hubert Izdebski
• 28 maja 2013 r. (wtorek) od godz.17.00 do 20.00 „Skarga pauliańska”. Wykładowca: Sędzia Sądu
Okręgowego w Tarnowie Marek Syrek
• 4 czerwca 2013 r. (wtorek) od godz. 17.00 do 20.00 „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.Najnowsze orzecznictwo z zakresu zamówień publicznych”. Wykładowca: radca prawny
Alicja Juszczyk
2. W Tarnowie i Nowym Sączu zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu skargi pauliańskiej, a ich
terminy zostaną podane na stronie internetowej naszej Izby oraz w budynkach sądów.
3. W dniach od 10 do 12 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Geovita” w Zakopanem,
ul. Wierchowa 4 odbędzie się szkolenie wyjazdowe obejmujące następującą tematykę:
• DOCHODZENIE PRAW Z WEKSLA W POSTĘPOWANIU WEKSLOWYM ORAZ SPOSOBY OBRONY DŁUŻNIKA WEKSLOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WEKSLA IN BLANCO
Wykładowca: Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Józef Wąsik
• KARA UMOWNA. ZAGADNIENIA PRAWA MATERIALNEGO I PROCESOWEGO
I. Kara umowna jako źródło zobowiązania – założenia teoretyczne
II. Kara umowa jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania
III. Klauzule umowne dotyczące kary umownej
IV. Treść klauzuli kary umownej, a szkoda
V. Treść klauzuli kary umownej, a zasady współżycia społecznego
VI. Roszczenie z kary umownej jako podstawa potrącenia wierzytelności
VII. Zagadnienie procesowe związane z roszczeniami o zapłatę kary umownej
1.Dochodzenie roszczenia z kary umownej – ciężar dowodu
2.Obrona przez roszczeniem z kary umownej – rodzaje zarzutów, ciężar dowodu
VIII.Kara umowna jako podstawa zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
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Doskonalenie zawodowe
IX.Kara umowa w umowach konsumenckich
X.Kara umowna w stosunkach z prawa pracy
Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek
Szkolenie rozpocznie się w dniu 10 maja 2013 r. o godzinie 11-tej, a zakończy śniadaniem w dniu
12 maja 2013 r.
Ze względu na dofinansowanie szkolenia przez Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP oraz Radę OIRP
w Krakowie koszt szkolenia wynosi 400 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadania,
obiady i kolacje).
Dla osób uczestniczących w wykładach bez zakwaterowania koszt szkolenia wynosi 140 zł za 2 dni wykładów i obejmuje także obiady i napoje podczas wykładów oraz w przerwie „kawowej”. Uczestniczący
w samych tylko wykładach, bez noclegu, mogą dodatkowo opłacić kolacje w dniu 10 i 11 maja br. pod
warunkiem zgłoszenia się do organizatora szkolenia: tel.668 014 014 do dnia 22 kwietnia 2013 r.
Druki zgłoszenia oraz plan szkolenia zostały zamieszczone na stronie internetowej OIRP w Krakowie:
www.oirp.krakow.pl w zakładce:doskonalenie zawodowe-szkolenia własne, pod ogłoszeniem o niniejszym szkoleniu.
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie pisemnie na karcie zgłoszenia wraz z dowodem uiszczenia
opłaty i można je przesyłać faxem (tel. 12 410 84 01), elektronicznie na adres: szkolenia@oirp.krakow.pl
lub drogą pocztową.
Dokonanie wpłaty bez wcześniejszego zgłoszenia, a także doręczenie zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie
uprawnia do udziału w szkoleniu.
Na blankiecie przelewu należy wpisać imię i nazwisko radcy, którego wpłata dotyczy. Na karcie zgłoszenia
należy wskazać również osobę, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju dwuosobowym.
Wskazanie takiej osoby może także nastąpić w terminie późniejszym, lecz najdalej do dnia 22 kwietnia
br., w przeciwnym razie zakwaterowanie zostanie ustalone administracyjnie.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które regularnie opłacają składki członkowskie i nie zalegają w opłatach.
W przypadku zaległości w opłatach, zgłaszający uczestnictwo nie zostaną zakwalifikowani do udziału
w szkoleniu, prosimy zatem o sprawdzenie rejestru opłat w Biurze Izby (tel. 12 410 82 60 wew. 11) przed
przesłaniem zgłoszenia.
Osoby, które zgłoszą uczestnictwo w szkoleniu, a posiadający zaległości w opłacaniu składek, nie
będą wzywani do ich uiszczenia i nie zostaną powiadomieni o nie zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona na piśmie , jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed jego
rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, nie będzie uprawniać do zwrotu
wniesionej opłaty
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 24 punkty szkoleniowe.
Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie
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Strona aplikanta
Rok szkoleniowy AD 2013 rozpoczęty...
...a wraz z jego początkiem dużo zmian, dotyczących zwłaszcza I roku, zapowiadanych przez
nas w poprzednim Biuletynie. Przygotowanie ich wdrożenia było dużym przedsięwzięciem logistycznym dla opiekunów roku – pani Grażyny Bińko i pani Joanny Podgórskiej, które poradziły sobie z tym zadaniem znakomicie. Sam plan szkolenia liczy 80 stron. Zapisano w nim wszystko – ilość godzin teoretycznych i praktycznych, nazwiska prowadzących, numery sal, a także tematy
poszczególnych zajęć.
Jedną z ważniejszych zmian wartych odnotowania jest niewątpliwie ta, że aplikacja w obecnym kształcie
kładzie bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń. Aplikanci w ośmiu ok.
40-to osobowych grupach rozwiązują głównie kazusy (ze wszystkich przedmiotów objętych programem
szkolenia), dyskutują, polemizują, wypracowują rozwiązania, bronią swoich racji. Ta forma zajęć bardzo
podoba się zwłaszcza aplikantom jak też prowadzącym te zajęcia.
Z innych zmian odnotujmy jeszcze i tę, że na I roku aplikanci będą zdawać tylko trzy kolokwia, a nie pięć
jak było do tej pory. Także patronat nad aplikantami sprawowany ma być według nowych zasad. Pod
czujnym okiem patronów aplikanci będą musieli m.in. „popełnić” sześć zadań pisemnych – tego do tej
pory nie było.
Aplikantom I roku życzymy wszystkiego dobrego na drodze do zdobycia uprawnień radcowskich!

Na II roku spokojnie...
...stary program, stare zasady, stare problemy, ale jedna nowość – kolokwia można zdawać już od 1 czerwca. Cieszy to aplikantów, bo oni mają ich do zdania aż pięć, więc „rozładowanie tego korka” wyjdzie im
na dobre. Cieszy też opiekunów roku, bo pozwoli to na rozłożenie w czasie prac związanych z kolokwiami.

Obecny III rok...
...powiększył się znacznie ilościowo. Już nie 168 a 198 aplikantów jest obecnie na tym roku. To efekt
„przeprowadzek” z różnych stron do Krakowa – ze Śląska, Pomorza, Mazowsza i Podkarpacia. Widać
wszędzie mają o nas dobre zdanie i nas lubią. Rocznik pomalutku łapie oddech przed czekającym
go za rok egzaminem radcowskim. Zauważa się pewną nerwowość – zaczynają zadawać pytania,
opracowują strategię nauki, planują urlopy. Oni też będą zdawać jedno kolokwium przed wakacjami i też się z tego cieszą. Wcześniej skończą zajęcia i będą mieć więcej czasu na przygotowywanie
się do ostatecznej bitwy.

Stary III rok...
...to ten najbardziej liczny (ponad pół tysiąca aplikantów). Przed nimi od 19 marca wielki sprawdzian
wiedzy przed zdobyciem zawodowych uprawnień. Jak zwykle za wszystkich trzymamy kciuki, życząc im
jak najlepszych wyników.
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Strona aplikanta
I wisienka na torcie...

...czyli krótka relacja z Tokyo Marathon 2013, w którym
jako jeden z 10 Polaków biegł nasz aplikant II roku Tomek
Pogon i – co najważniejsze – dobiegł do mety pokonując
42 km 195 m z biało-czerwoną flagą w ręce, w koszulce
z logo Krajowej Izby Radców Prawnych, bijąc swój rekord
życiowy w maratonie o ponad 17 minut!!! W swoim opisie
maratonu Tomek napisał, że była to impreza fantastyczna. Maraton ten słynie bowiem z różnorodnych przebrań
uczestników. Na trasie towarzyszył mu Batman, człowiek
kamera, panie przebrane za ciasteczka, a także japoński
biegacz przebrany za Jezusa z krzyżem wielkości ok. 2
metrów na plecach. Tomek napisał także w swojej relacji
„nie zdawałem sobie sprawy jaki wielki zaszczyt mnie
spotkał”. Sądzimy, że to także wielki zaszczyt dla naszej
Izby mieć aplikanta, który realizując swoją pasję potrafił
połączyć ją z pomocą osobie jej potrzebującej.
W poprzednim numerze Biuletynu przedstawiliśmy sylwetkę Tomka, jego projekt charytatywny „W pogoni za
szczęściem” realizowany na rzecz niepełnosprawnego
radcy prawnego Miłosza Pietrzyka. Pora więc na „rozliczenie”, czyli czym zaowocował bieg Tomka w tokijskim
maratonie dla Miłosza? O darmowej rocznej rehabilitacji
już wspominaliśmy. Nadto, firma Asics Polska przekazała
kilka kompletów wysokiej jakości dresów sportowych,
które idealnie sprawdzają się w rehabilitacji. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis przesłało komplet literatury
prawniczej wybranej przez Miłosza. Z wpłat indywidualnych osób zebrano kwotę ponad 4000 zł. Tomek gorąco
zachęca do przekazywania 1 % swojego podatku na rzecz
Miłosza. Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy
odsyła na stronę www.wpogoni.com.pl
Tomek zapowiada też, że to nie koniec projektu „W pogoni za szczęściem „i pomocy Miłoszowi. Trzymamy Cię
Tomku za słowo! Biegaj ile masz sił w nogach, biegaj ku
własnej przyjemności i realizacji swojej pasji, biegaj na
pożytek innych.
opracowała: mgr Edyta Klek
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów
II i III roku w OIRP w Krakowie
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Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie
od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.
Na dzień 28 lutego 2013 r. na listę radców prawnych w Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 2282 radców
prawnych, w tym 1628 wykonujących zawód radcy prawnego , 654
osób nie wykonujących zawodu, a w tym 168 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. Na listę
prawników zagranicznych wpisanych było 3 prawników.
W okresie od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 13 osób, w tym:
• 3 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy
o radcach Prawnych,
• 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 2 ustawy
o radcach prawnych,
• 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust.1,
• 6 osób po przeniesieniu wpisu z innej Izby.
2. Skreślono ogółem 10 radców prawnych, w tym:
• pięciu zmarłych radców prawnych: Bocheński Stanisław, Cichoń
Maria, Cioruń Stanisław, Kierach Janusz, Żelasko Stanisław,
• trzech radców prawnych na Ich wnioski,
• dwóch radców prawnych w związku z przeniesieniem wpisu do
innej Izby.
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu siedmiu radcom prawnym na ich wnioski.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Nowa
generacja
produktów
informacji
prawnej
www.LEX.pl/navigator

Z limeryków marcowo-urlopowych
(o wiosennych uniesieniach pewnego radcy)
Pewien radca, co mu w marcu było dane
bawić w mieście, które zwie się Zakopane,
rzekł: „Tu mieszkać mógłbym, gdyż
na kilkuset metrach wzwyż
uniesienia mam po prostu niesłychane!”
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków wzorcowo-wielkanocnych
(rzecz o kurze artystce)
Pewna kura wielkanocne ma życzenie,
by znieść jajko w nadzwyczajne cud-desenie,
do wzornictwa wszak talenta
objawiają się jej w Święta,
zdolna bowiem jest wszechstronnie i szalenie.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Pełna interaktywność i przejrzystość
postępowania administracyjnego,
cywilnego i podatkowego.
Każda czynność przedstawiona i opisana
krok po kroku:
Procedura administracyjna
– pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla
Procedura cywilna
– pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego
Procedura podatkowa
– pod redakcją naukową doradcy podatkowego Krzysztofa J. Musiała
Pełna integracja procedur z zasobami SIP LEX oraz ABC*.
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*Wybór wszystkich dokumentów
powiązanych merytorycznie
z poszczególnymi etapami każdej
procedury (m.in. orzeczenia,
komentarze, monografie, wzory
pism i deklaracji, pisma urzędowe).
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