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Rzeszów, dnia 11 maja 2009r.

Komunikat nr 4/V/2009
KoleŜanki i Koledzy!
Wyjazdem szkoleniowym do Lwowa, przy wręcz rekordowej frekwencji, zakończyliśmy i to jak się wydaje – z powodzeniem – pierwszy rok szkoleniowy
organizowany w naszym samorządzie, na nowych zasadach. System ten będziemy doskonalić wykorzystując wszelkie, dotychczasowe doświadczenia a
dobrą okazją do dyskusji będzie wymiana myśli na forum najbliŜszego Zgromadzenia Delegatów naszej Izby.
Nim jednak poznamy dorobek Zgromadzenia i rozpoczniemy upragnione wakacje, proszę o zapoznanie się z bieŜącymi komunikatami:
I. Sprawy organizacyjne.
W dniu 8 maja br odbyliśmy kolejne posiedzenie Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Rzeszowie, na którym między innymi:
1. podjęto uchwałę o zwołaniu na dzień 30 maja 2009r. ( sobota )na godz.
10:00 w sali narad nowo oddanej do uŜytku siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 3A, Zgromadzenia
Sprawozdawczego Delegatów OIRP w Rzeszowie.
2. KoleŜanki i Kolegów Delegatów proszę o obowiązkowe uczestnictwo w
tym waŜnym dla samorządu zebraniu.
3. podjęto uchwałę o odmowie wpisu na listę radców prawnych 1 osobie po
odbytej innej niŜ radcowska, aplikacjach prawniczych (po sędziowskiej).
Przy podejmowaniu decyzji w tych sprawach Rada OIRP kierowała się
znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach
prawnych, które precyzują nowe kryteria w tym zakresie.
4. podjęto uchwałę o udzieleniu pierwszego, symbolicznego wsparcia finansowego dla nowo powołanej ogólnopolskiej Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” (Przyjść z pomocą”), której celem jest między
innymi niesienie pomocy sierotom po zmarłych radcach prawnych a takŜe gromadzenie pieniędzy na utworzenie w naszym kraju Domu Prawnika dla osób samotnych, seniorów-radców prawnych. Warto dodać, Ŝe
Prezesem Zarządu tej ogólnopolskiej Fundacji został przez KRRP w
Warszawie wybrany r. pr. Marek Skierczyński z Izby Podkarpackiej.

II. Pro publico bono „Niebieski parasol”.
Udanie, zakończyliśmy tydzień bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji
„Niebieski parasol” organizowanej w całej Polsce przez Krajową Radę Radców Prawnych. Na terenie naszej Izby, w dniach od 20 do 24 kwietnia
2009r., w trzech miejscowościach tj. w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie
udzieliliśmy porad prawnych 81 osobom.
Bezpłatnych porad prawnych udzielali:
• w Krośnie (28 porad): Olga Bodaszewska, Robert Bruliński, Jerzy Hędrzak, Janusz Kubit, Mariola Pasek, Wanda Wiśniowska-Botiuk.
• w Przemyślu (17 porad): Alicja Galiszkiewicz, Marek Skierczyński,
Franciszka Łaszkiewicz, Joanna Gdula, Ryszard Góral, Maciej Bogucki,
GraŜyna Hachulska-Czak, Barbara Smuła,
• w Rzeszowie (36 porad): Cezary Andruszewski, Mieczysław Bereś,
Zygmunt Borowik, Małgorzta Krzyśko, Zbigniew Mac, Bartosz Opaliński, Grzegorz Pieczonka, Eleonora Wojnar.
• Aplikanci: Dariusz Chomiczewski, Dawid Chwałka, Piotr Czubat,
Agnieszka Kawula, Grzegorz Kuźnar, Inga Serafin, Piotr Sitko, Michał
Stec, Marcin Szetela.
Wszystkim KoleŜankom i Kolegom, którzy udzielali bezpłatnie porad prawnych i poświęcili swój czas na niesienie pomocy tym, którzy po taką pomoc
się do nas zgłosili, składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania. To
między innymi dzięki Wam i takim akcjom jak „Niebieski parasol” wpływamy na coraz lepszy nasz wizerunek jako grupy zawodowej i budujemy
naszą pozycję w społeczeństwie obywatelskim.
III. Szkolenia.
W dniach od 23 do 26 kwietnia br przebywała we Lwowie 75-osobowa grupa radców prawnych z Podkarpacia. Uczestniczyli oni w szkoleniu wyjazdowym poświęconym zapoznaniu się z systemem prawa cywilnego i procesowego Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa gospodarczego a wykłady poprowadził prof. Wołodymyr Kossak – Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Procesowego Państwowego Uniwersytetu im.
Iwana Franki we Lwowie.
Uczestnicy szkolenia, zorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Rzeszowie, odbyli teŜ spotkanie z przedstawicielami miejscowej adwokatury, środowiska prawniczego miasta Lwowa na czele z Wiceprezesem Sądu Apelacyjnego Tadejem Pajonkiewiczem. Przedstawiciele tego środowiska mieli znaczący udział we współdziałaniu z radcami prawnymi z całej Polski na rzecz odnowy grobowca prof. Makarewicza.
Z radcami prawnymi z Podkarpacia spotkał się równieŜ Grzegorz Opaliński
- Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, który zaprosił
uczestników do przyjazdu szkoleniowego w roku przyszłym i dalszego zacieśniania kontaktów ze środowiskami polonijnymi na Ukrainie.
Pobyt we Lwowie był równieŜ okazją do poznania zabytków oraz odwiedzin

grobów wielkich Polaków spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim.
ZłoŜono m. innymi wiązankę kwiatów i zapalono znicze na Kwaterze Orląt
Lwowskich oraz odnowionym niedawno, między innymi dzięki składkom
radców prawnych z Podkarpacia, grobowcu prof. Juliusza Makarewicza wybitnego polskiego prawnika, twórcy kodeksu karnego z 1932r.
Na zakończenie pobytu, uczestnicy szkolenia mieli okazję wziąć udział w
spektaklu operowym „Tosca” G. Pucciniego wystawionej w przepięknym
gmachu lwowskiej opery.
Szczegóły na naszej stronie internetowej: http://oirp.rzeszow.pl/
IV. Sprawy róŜne.
1. Turnus sanatoryjny radców prawnych w Krynicy-Zdroju.
Kapituła Funduszu Seniora wespół z Komisją Socjalną Krajowej Rady
Radców Prawnych w Warszawie, postanowiła umoŜliwić udział w 14dniowym turnusie sanatoryjnym 40-osobowej grupie radców prawnych
w Sanatorium „Watra” w Krynicy-Zdroju w okresie od 2 do 16 sierpnia
2009r.
Niewątpliwą atrakcją tego turnusu będzie fakt, Ŝe w drugiej jego części
(8-16.VIII.2009r.) odbywać się on będzie juŜ w trakcie trwania Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury (8-22 VIII – program całego festiwalu dostępny na stronie internetowej: www.kiepurafestival.pl). Główny
organizator Festiwalu Bogusław Kaczyński zapowiada juŜ dziś wielkie
gale, parady gwiazd i słynne spektakle operetkowe.
Organizatorzy turnusu na swój koszt, podejmą starania by zapewnić
wszystkim uczestnikom moŜliwość nieodpłatnego udziału w spektaklu
operetkowym „KsięŜniczka Czardasza” – Emmericha Kalmana oraz w
Telewizyjnym Widowisku Plenerowym „Tu gdzie śpiewał Jan Kiepura”
(na deptaku) a takŜe szereg innych atrakcji poza festiwalowych.
W turnusie tym, w odróŜnieniu od Turnusów Seniora, mogą wziąć udział
radcowie prawni bez jakichkolwiek ograniczeń wynikających z ich statusu zawodowego (a więc równieŜ czynni zawodowo) czy teŜ materialnego (osiąganych miesięcznie dochodów). Po prostu wszyscy chętni, akceptujący niŜej opisane warunki, mogą się ubiegać o zakwalifikowanie.
• Opłata za turnus kaŜdego uczestnika wynosi 1 400,00 zł plus 37,50 zł
opłata klimatyczna; łącznie 1 437,50 zł.
• Zgłoszenia naleŜy nadsyłać do Biura KRRP w Warszawie w terminie
do 31 maja 2009r. na formularzu dostępnym w Biurze OIRP w Rzeszowie, z obowiązkowym oświadczeniem, Ŝe zainteresowany posiada
zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do
przebywania w mikroklimacie uzdrowiska w Krynicy-Zdroju.
Szczegóły na stronie internetowej http://oirp.rzeszow.pl/ oraz
http://www.kirp.pl/
Wobec ograniczonej liczby miejsc zdecyduje kolejność zgłoszeń!!!

2. Strona internetowa OIRP w Rzeszowie w nowej szacie!
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i wsłuchując się pilnie w
uwagi napływające ze strony środowiska radców prawnych, dokonaliśmy ostatnio szeregu istotnych zmian na naszej stronie internetowej. Mają one w istocie przyspieszyć obieg informacji i sprawić by ten nowoczesny sposób komunikowania się był coraz bardziej przyjazny i atrakcyjny
dla kaŜdego odbiorcy.
Zachęcam, więc do częstego, wręcz codziennego odwiedzania strony
http://oirp.rzeszow.pl/

KoleŜanki i Koledzy!
NajbliŜsze Zgromadzenie Delegatów dokona wyboru Dziekana Rady, który
uzyska mandat do piastowania tej funkcji w wyniku bezpośredniego głosowania delegatów.
Korzystam, więc z okazji, by podziękować wszystkim Tym, którzy w trakcie mijającego roku, w okresie czasowego pełnienia przeze mnie obowiązków Dziekana okazywali mi Ŝyczliwe wsparcie i serdeczną pomoc a takŜe aktywnie
współdziałali na rzecz realizacji zadań naszego Podkarpackiego Samorządu
Radców Prawnych.

Łączę koleŜeńskie pozdrowienia
p.o. Dziekan

Marek Skierczyński

