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NTERUCHOMOSCT
Mnlej eksmitowanych do-
stanle lokal socialny.
Sqd nie ka2dej ciq2arnei
pzyzna w wyroku
eksmisyinym pnwo
do lokalu socjalnego.
Deweloperzy bqdq mogli
korzyshe z naimu
okazjonalnego. rC2

RZAD PRZYJAT
Jedna faklura
zaptzQazd po drogach
w calej Unll. Przewo2nicy
nie bqdq musieli insialowae
w swoich ciq2ar6wkach
kilku uzqdzen do
naliczania oplat. +C2

ZAWODY
PRAWNICZE
Nolarlusze uczQ korzy-
sla6z pzepls6w
na YouTUbe'a. Samozqdy
sfaraiq siq pzekonae Pola-
k6W 2e warto zwraca6 siq
o pomoc do profeslonalisty.
Coraz czq6ciei wykozystajq
do lego lnternef. +C3

ORZECZENIE
Doflnansowanle
z krcdytu nle dale
korzyScl w GlT.
Odsetki od po2yczek zaciq-
gniqtych na doptaty
do kapilatu sp6lki
nie mogq bye zaliczone
do koszt6w uzyskania
przychodu.+C4

WYROK

RoSnie koldka
do zm{odu sQdziego
TEMTDA t O jeden wakat ubiegajE siq cztery osoby W s4dach
narzekaj4 na niskie zarobki, a chqffrych jest corazwiqcej

AGATATUKASZEWICZ

Wzrost zainteresowania zawo-
dem sgdziego pokazuje ostat-
nie sprawozdanie Krajowej Ra-
dy S4downictwa. Wynika z nie-
go, 2e w zott r. zanotowano a2 f
tys. zgloszeri chgtnychdo orze-
kania z innych zawod6w praw-
niczych. To o 5oproc.wigcej ni2
rok wcze3niej (wtedy zgloszef
bylo nieco powyZej dw6ch ty-
sigcy). Najwigcej zglasza sigre-
ferendarzy i asystent6w, ale
wiqksze zainteresowanie widai
tak2e u radc6w prokurator6w
i adwokat6w. O jedno miejsce
ubiegaj4 sig cztery osoby. Jaki
jest pow6d tak duZego zainte-
resowania? Sami sqdziowie
od lat narzekaj4 na zbyt male
zarobki i ogrom pracy. Od lat
strasz4 akcjami protestacyjny-

mi w obronie wynagrodzeri
i niezawislo3ci. Przyznaj4 jed-
nak, 2e moZe kusii gwarancja
zatrudnienia i stan spoczynku.

Sgdzia Jarema Sawiriski, wi-
ceprzewodnicz4cy KRS, uwa2a,
2e to ogromne zainteresowanie
napgdzane jest w du2ej mierze
przez zainteresowanych awan-
sem asystent6w i referendarzy.
W dodatku kandydaci mog4
aplikowai na kilkana3cie waka-
t6w jednocze3nie.

- To takie taktyczne dziala-
nie, by zwigkszyc sz;rnsg na po-
wodzenie - ocenia. -Problem
rozwiazaloby wprowadzenie li-
mituzgloszeri.

Sqdzia Krzysztof J6zefowicz,
prezes S4du Apelaqyjnego
w Poznaniu, tlvierdzi wrqcz, 2e
w zo1zr. zgloszef bqdzie jesz-
cze wiqcej. Koriczy sig bowiem
olces przej3ciowy dla aplikan-

t6w starej aplikacji sqdziow-
skiej, kt6rzy dzi6 s4 asystentami
i referendarzami, co umo2liwia
im start do zawodu po dwulet-
niej praktyce. Nie dziwi go teZ
zainteresowanie przejSciem
do zawodu sqdziego prokura-
tor6w.

- Wynagrodzenie mamy
identyczne, nicwigc siq nietra-
ci - m6wi J6zefowicz i podkre-
Sla, 2e praca sqdziego jest jed-
nak bardziej niezale2na ni2
prokuratora.

Z kolei adwokat6w i radc6w
prawnych zachgcii mo2e stan
spoczynku, jaki przyshrguje sg-
dziom, a tak2e nie najlepsza sy-
hracja na rynku uslug prawni-
czych.

- Zamiast do p62nej staroSci
zabiegai o klienta iwalczy(
na rynku, mo2na spokojnie od-
pocz4i na godnej emeryturze

tys.

ztloszeft wptynqto
w 20tt roku

- zauwaZa Jaroslaw Kulczycki,
sgdzia S 4du Rejonowego w Ra-
domiu.

Potwierdza tg opinig adwo-
kat Jerzy Nauman i dodaje, 2e
od pewnego czasu korporacja
adwokacka traktuje zaw6d sq-
dziego jako stuZbq i korong
prawniczychprofesji.

W zotr r. do zawodu sgdziego
zglosilo sie 1156 referenda-
ny 1777 asy stent6w; 7 r radc6w

345
os6b
iostiio
powolanych
do orzekania
w sqdach
powszechnych,
adminislraryinych
iwoiskowych

prawnych; 77 prokurator6w; 63
adwokat6w oraz 58 os6b wyko-
nuj4cych irure zawody. l4cznie
w 2077r. zarejestrowano 2985
z$oszeft, ld6re zlozylo t4o5
osoby.Liczba wniosk6w o ni-
miancjq przedstawiona prezy-
dentowiwyniosla546. s
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