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S
potykamy się na łamach niniejszego numeru Gdańskie-
go Biuletynu Radcowskiego po dłuższej przerwie. Za 
nami wybory do władz samorządu nowej kadencji, prze-
szło półtora roku intensywnych prac Rady i pozostałych 

organów naszej Izby. W poprzednich numerach informowaliśmy 
o  walce o  niezależność Trybunału Konstytucyjnego od wpływu 
partii rządzących na jego skład i  działania. Ze smutkiem należy 
stwierdzić, że środowiska prawnicze przegrały tę walkę. Niestety 
nie jedyną w wymiarze sprawiedliwości. Ubiegłoroczne weta Pre-
zydenta RP do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Są-
dzie Najwyższym nie zapobiegły, a  jedynie opóźniły zasadnicze 
zmiany zwiększające wpływ polityków na sądy. Skutki tych dzia-
łań, których zapewne sami posłowie i senatorowie nie są do koń-
ca świadomi, obywatele będą odczuwać przez długie lata. Rzą-
dzący nie poprzestają na atakowaniu sędziów i  sądów. W  ubie-
głym roku pojawił się projekt wprowadzenia tak zwanej „aplika-
cji uniwersyteckiej” jako alternatywnej dla szkolenia aplikantów 
przez samorządy, ścieżki dojścia do zawodów prawniczych. W tej 
sprawie Prezydium naszej Izby zajęło jednoznacznie negatywne 
stanowisko, z którym możecie zapoznać się na łamach niniejsze-
go Biuletynu. Wszystkie dostępne analizy pokazują, że aplikacja 
prowadzona przez samorząd najlepiej przygotowuje przyszłych 
radców prawnych do wykonywania zawodu. W obliczu zewnętrz-
nej presji i całego instrumentarium, jakie mają rządzący do swo-
jej dyspozycji, tylko zjednoczony i silny samorząd może stanowić 
oparcie dla radców prawnych chroniąc ich niezależność przed po-
litycznym atakiem i umożliwiając pełnienie służby na rzecz oby-
wateli. 

Jej częścią jest szeroka działalność pro bono prowadzona przez 
Koleżanki i Kolegów, o której obszernie informujemy w Biulety-
nie, a za którą wszystkim bardzo dziękuję. W szczególności skła-
dam gratulacje na ręce mec. Izabeli Duczyńskiej, która za wie-
loletnie wspieranie gdańskiego oddziału Centrum Praw Kobiet 
otrzymała w  tym roku zaszczytne wyróżnienie „Kryształowego 
Serca Radcy Prawnego”. 

WYDANIE I - MAJ

Koleżanki i Koledzy, 
Drodzy Czytelnicy

Jerzy Mosek dziekan
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Po dłuższej przerwie przekazujemy na 
Wasze ręce kolejny numer gdańskiego 
biuletynu radcowskiego. 

Z
najdziecie w nim wybór najważniejszych wydarzeń w na-
szej Izbie, w tym zestawienie informacji o pracach Rady 
OIRP od początku obecnej kadencji samorządu oraz sta-
nowisko Prezydium Rady w sprawie propozycji tak zwa-

nej „aplikacji uniwersyteckiej”. Dużo miejsca poświęcamy dzia-
łaniom pro bono – piszemy o  przyznaniu statuetki Kryształo-
wego Serce dla naszej Koleżanki Izabeli Dulczyńskiej, o Pomor-
skim Tygodniu Edukacji Prawnej, o  udziale naszej Izby w  Tygo-
dniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, o  przeprowadzonej po 
raz pierwszy w  Londynie akcji „Niebieski Parasol, o  spotkaniu 
edukacyjnym z nauczycielami, a także o innych działaniach spo-
łecznych prowadzonych przez nas w  ostatnich miesiącach. Za-
mieszczamy relację z  Balu Prawnika 2018, który po raz pierw-
szy był wspólnym wydarzeniem radców prawnych i adwokatów. 
Tradycyjnie bardzo aktywni byli nasi reprezentanci w wydarze-
niach sportowych w  kolejnej edycji Halowego Turnieju w  piłce 
nożnej, w Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów 

Drodzy
Czytelnicy!
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w biegach terenowych a nawet podczas maratonu w Barcelonie. 
Od tego numeru relacje zagraniczne wzbogacamy o informacje 
o ciekawych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej, które zapadły w ostatnim czasie. Zachęcamy do zapo-
znania się z informacjami Komisji Kultury, a także zapraszamy do 
bieżącego śledzenia jej komunikatów, w których znajdują się za-
proszenia do udziału w bardzo ciekawych wydarzeniach kultu-
ralnych mających miejsce w naszym regionie.

Miłej lektury!
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09.01.2018: informacja 
z posiedzenia Rady okręgowej izby 
Radców Prawnych w Gdańsku
Posiedzeniu rady przewodniczył 
dziekan jerzy mosek.
 
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych radców prawnych: Koleżanki 
Barbary Barbarowicz i Kolegi Piotra Stępnia. Dziekan przedstawił sylwet-
ki Zmarłych. Podkreślił zaangażowanie Barbary Barbarowicz w działanie 
na rzecz samorządu radców prawnych.
 
Porządkiem obrad zostały objęte następujące sprawy:
 
1. Skreślenie, na skutek śmierci, Pani mecenas Barbary Barbarowicz 

i Pana mecenas Piotra Stępnia z listy radców prawnych prowadzonej 
przez Radę OIRP w Gdańsku.

 
2. Skreślenie, na wniosek własny, dwojga radców prawnych z listy rad-

ców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku. Uchwały 
podjęto jednogłośnie.

 
3. Wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 
4. Uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania 

zawodu w  związku z  ustaniem pracy na stanowisku asystenta sę-
dziego jednogłośnie podjęto uchwałę zgodną z wnioskiem. Uchwa-
łę podjęto jednogłośnie.

 
5. Skarbnik Pan mec. Marek Rusiecki przedstawił wniosek radcy praw-

nego, przebywającej aktualnie na urlopie wychowawczym, o  zwol-
nienie z  obowiązku uiszczania składki członkowskiej. Rozpoznanie 
wniosku odroczono do momentu uzyskania informacji co do sytuacji 
materialnej wnioskodawczyni.

 
6. Sprawy aplikantów
 

6. 1. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego I roku wpisa-
nej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę 
OIRP w  Olsztynie jednogłośnie, zgodnie z  wnioskiem, podję-
to jednogłośnie uchwałę o przeniesienie wpisu na listę aplikan-
tów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

6. 2. Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikanta radcowskiego jedno-
głośnie podjęto uchwałę o skreśleniu, na wniosek własny, z li-
sty aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP 
w Gdańsku.

6. 3. Dziekan poinformował o wykreśleniu aplikanta radcowskiego 
z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP 
w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę aplikan-
tów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Koszalinie.

6. 4. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego I roku wpisa-
nego na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę 
OIRP w Szczecinie jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto 
uchwałę o przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich 
prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

6. 5. Kierownik szkolenia aplikantów Pan mec. Tadeusz Jackow-
ski przedstawił kandydatury radców prawnych, którzy mie-

li by objąć patronaty nad aplikantami I roku aplikacji radcow-
skiej. W głosowaniu podjęto uchwałę o wyznaczeniu patronów 
zgodnie z przedłożonymi propozycjami. Uchwała została pod-
jęte jednogłośnie.

6. 6. Po zapoznaniu się z  wnioskiem radcy prawnego o  uzupełnie-
niu o sześciu aplikantów, zgodnie z załączoną listą, prowadzo-
nej przez niego grupy patronackiej, stosunkiem głosów 12 za, 
3 głosach przeciwnych, 4 głosach wstrzymujących się wyzna-
czono radcę patronem dla wskazanych przez Niego aplikantów.

6. 7. Kierownik szkolenia aplikantów Pan mec. Tadeusz Jackow-
ski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminu 
uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską. Stosunkiem 
głosów 18 za, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęto 
uchwałę ustalając powyższy termin na dzień 31 stycznia 2018 
roku.

6. 8. Kierownik szkolenia aplikantów przedstawił projekt uchwa-
ły w sprawie określenia jednolitych terminów spłaty rat opła-
ty rocznej za aplikację w roku 2018, zgodnie z którym opłaty te 
mogą być płacone w dwóch lub też w sześciu ratach. Po dysku-
sji Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 15 za, przy 4 
głosach wstrzymujących się.

7. Dziekan przedstawił informacje przekazane przez Rzecznika Dyscy-
plinarnego odnośnie do spraw:
7. 1. wniosek o udzielenie ostrzeżenia przez Dziekana R-44/17,
7. 1. wszczęcie dochodzenia w sprawach: R-118/17, R-122/17,
7. 1. odmowa wszczęcia dochodzenia w sprawie: R-87/17,
7. 1. umorzenie dochodzenia w  sprawach: R-38/14, R-48/17, 

R-76/17, R-79/17, R-99/17, R-100/17, R-101/17, R-102/17, 
R-107/17.

 
8. Sprawy wniesione i bieżące.
 
9. Kierownik szkolenia aplikantów zreferował wniosek aplikantki rad-

cowskiej o  zaliczenie I  roku aplikacji radcowskiej 2017 pomimo 
opuszczenia zajęć i praktyk w wymiarze większym, niż jest to okre-
ślone w § 23 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Poinfor-
mował o  pozytywnej rekomendacji Prezydium dla tego wniosku. 
Stosunkiem głosów 18 za, przy 1 wstrzymującym się podjęto uchwa-
łę o zaliczeniu I roku aplikacji zgodnie z wnioskiem aplikantki.

 
10. Kierownik szkolenia aplikantów zreferował wniosek aplikantki 

o ponowne wpisanie na I rok aplikacji radcowskiej 2018 i umorzenie 
opłaty za I rok aplikacji radcowskiej 2017. Stosunkiem głosów 16 za, 
przy 3 wstrzymujących się podjęto uchwałę o umorzeniu aplikantce 
zaległości z tytułu opłaty za I rok aplikacji radcowskiej, którego zaję-
cia odbyły się w roku 2017.

 
11. Kierownik szkolenia aplikantów oraz Sekretarz przedstawili treść 

pisma osoby, w  stosunku do której podjęto ostateczną uchwałę 
o wpisaniu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 
OIRP w Gdańsku. Zainteresowany cofa wniosek o wpisanie go na li-
stę aplikantów radcowskich i  wnosi o  skreślenie z  listy aplikantów 
radcowskich. Ponadto wnosi on o  zwrot uiszczonego wpisu. Aktu-
alnie nie zostało zakończone postępowanie toczące się przed Mini-
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strem Sprawiedliwości stosownie do treści przepisu art. 311 ustawy 
o radcach prawnych, albowiem wniosek o wpis nie zawiera oświad-
czenia, że przeciw jego osobie nie toczyło się i  nie toczy postępo-
wanie karne i/lub dyscyplinarne. Dokumenty zostały zwrócone ce-
lem uzupełnienia akt. Mając na uwadze powyższe wniosek o  skre-
ślenie z listy aplikantów uznano za bezzasadny. Pismo informacyjne 
w sprawie przygotuje Sekretarz. Ponadto należy wezwać Zaintere-
sowanego do uzupełnienia dokumentów zgodnie z dyspozycją Mini-
stra Sprawiedliwości.

 
12. – Pan mec. Michał Jasiak przedstawił informację odnośnie do prze-

widywanego terminu Rajdu Radców Prawnych – od 7 do 10 czerwca 
2018 r. Rajd odbędzie się w okolicach Dębek.

 
Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:
Ewa Jezierewska

06.02.2018: 
informacja 
z posiedzenia Rady 
okręgowej izby 
Radców Prawnych 
w Gdańsku
Posiedzeniu rady oirP w gdańsku wobec 
nieobecności dziekana jerzego moska prze-
wodniczyła Wicedziekan 
ewa jezierewska.
 
1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu aplikantki 
z listy aplikantów prowadzonej przez Radę oIRP w Gdań-
sku, ze względu na niezaliczenie przez nią po raz drugi II 
roku aplikacji radcowskiej.

2. Skreślenie aplikanta z  listy aplikantów prowadzonej 
przez Radę oIRP w Gdańsku.
Sekretarz Rady Kol. Andrzej Bodakowski poinformował, że w  aktach 
sprawy brak jest dowodu doręczenia Aplikantowi zawiadomienia o  ter-
minie dzisiejszego posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku, na której miała być 
rozpoznawana sprawa skreślenia Go z listy aplikantów. Mając powyższe 
na uwadze uznano, że sprawa ta nie może być rozpatrywana. Sprawa zo-
stała zdjęta z porządku obrad.

3. Stosunkiem głosów 11 za, przy braku głosów prze-
ciwnych i 4 głosach wstrzymujących się podjęto uchwa-

łę o skreśleniu aplikanta z listy aplikantów prowadzonej 
przez Radę oIRP w Gdańsku ze względu na fakt niezali-
czenia przez niego po raz drugi II roku aplikacji radcow-
skiej.

4. Skreślenia z listy radców prawnych wskutek zgonu.
Jednogłośnie podjęto trzy kolejne uchwały o  skreśleniu trojga radców 
prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku 
– na skutek śmierci.
członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych radców praw-
nych: Pana mec. Józefa Przybytko, Pani mec. Gizeli Szpunar i Pana mec. 
Jerzego cellarego.

5. Po zapoznaniu się z  wnioskiem radcy prawnego jed-
nogłośnie podjęto uchwałę o  skreśleniu Jej, na wniosek 
własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę 
oIRP w Gdańsku.

6. Po zapoznaniu się z wnioskami dwóch Kandydatek jed-
nogłośnie podjęto uchwały o  wpisie Ich na listę radców 
prawnych prowadzoną przez oIRP w Gdańsku.

7. Po zapoznaniu się z wnioskiem Kandydata, stosunkiem 
głosów 14 za, przy braku głosów przeciwnych i  1 głosie 
wstrzymującym się, podjęto uchwałę o  wpisie Kandy-
data na listę radców prawnych prowadzoną przez oIRP 
w Gdańsku.

8. Po zapoznaniu się z  wnioskiem Kandydata, stosun-
kiem głosów 14 za, przy braku głosów przeciwnych i jed-
nym głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę o wpisie 
Kandydata na listę radców prawnych prowadzoną przez 
oIRP w Gdańsku.

9. Po rozpoznaniu wniosku Koleżanki radcy prawnego 
wpisanej na listę radców prawnych prowadzonej przez 
Radę oIRP w  olsztynie, stosunkiem głosów 11 za, przy 
3 głosach przeciwnych i  1 głosie wstrzymującym podję-
to, uwzględniając treść wniosku, uchwałę o przeniesieniu 
wpisu radcy prawnego na listę radców prawnych prowa-
dzoną przez Radę oIRP w Gdańsku

SPRawy aPLIKacJI

10. Po rozpoznaniu wniosku aplikantki radcowskiej I roku 
wpisanej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej 
przez Radę oIRP w  warszawie, jednogłośnie, zgodnie 
z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jej wpisu 
na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 
oIRP w Gdańsku.

11. Jednogłośnie podjęto uchwałę o  wyznaczeniu dla 
aplikanta patrona, w  osobie wskazanego radcy prawne-
go.

12. Po rozpoznaniu wniosku aplikantki radcowskiej I roku 
wpisanej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej 
przez Radę oIRP w  Bydgoszczy jednogłośnie, zgodnie 
z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jej wpisu 
na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę 
oIRP w Gdańsku.

13. Po rozpoznaniu wniosku aplikantki radcowskiej 
I roku wpisanej na listę aplikantów radcowskich prowa-
dzonej przez Radę oIRP w Szczecinie jednogłośnie, zgod-
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nie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jej wpi-
su na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez 
Radę oIRP w Gdańsku.

14. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego 
I  roku wpisanego na listę aplikantów radcowskich pro-
wadzonej przez Radę oIRP w Białymstoku jednogłośnie, 
zgodnie z  wnioskiem, podjęto uchwałę o  przeniesieniu 
Jego wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w Gdańsku.

15. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego 
I  roku wpisanego na listę aplikantów radcowskich pro-
wadzonej przez Radę oIRP w  Krakowie jednogłośnie, 
zgodnie z  wnioskiem, podjęto uchwałę o  przeniesieniu 
Jego wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w Gdańsku

16. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego II 
roku wpisanego na listę aplikantów radcowskich prowa-
dzonej przez Radę oIRP w Zielonej Górze jednogłośnie, 
zgodnie z  wnioskiem, podjęto uchwałę o  przeniesieniu 
Jego wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w Gdańsku.

17. wicedziekan ewa Jezierewska poinformowała o wy-
kreśleniu dwojga aplikantów radcowskich z listy aplikan-
tów radcowskich prowadzonej przez Radę oIRP w Gdań-
sku w związku z przeniesieniem Ich wpisów na listę apli-
kantów radcowskich prowadzoną przez Radę oIRP 
w olsztynie.

18. wicedziekan ewa Jezierewska poinformowała o wy-
kreśleniu trojga aplikantów radcowskich z  listy aplikan-
tów radcowskich prowadzonej przez Radę oIRP w Gdań-
sku w związku z przeniesieniem Ich wpisów na listę apli-
kantów radcowskich prowadzoną przez Radę oIRP 
w warszawie.

19. X edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Praw-
nego” – wybór laureata.
Sekretarz Andrzej Bodakowski poinformował, że do Rady OIRP w Gdań-
sku wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatek (radców prawnych), przesłane 
przez: Fundację Centrum Praw Kobiet oraz przez radcę prawnego.
Członkowie Rady, po zapoznaniu się z uzasadnieniami zgłoszonych kan-
dydatur, jednogłośnie wybrali na laureata konkursu „Kryształowe Serce 
Radcy Prawnego” w ramach OIRP W Gdańsku Panią Mecenas zgłoszoną 
przez Fundację.
Rada uznała również, że należy uhonorować wyróżnieniem drugą z Kan-
dydatek – biorąc pod uwagę Jej zaangażowanie w pracę „pro bono”.

20. Rada rozpatrzyła wnioski sześciorga radców praw-
nych w  zmniejszenie wymiaru obowiązku doskonalenia 
zawodowego w ramach trzeciego cyklu szkolenia zawo-
dowego w latach 2015-2017. Podjęto uchwały uwzględ-
niające złożone wnioski.

21. Po zapoznaniu się z przedłożonymi propozycjami jed-
nogłośnie, przy 14 głosach za, przy braku głosów prze-
ciwnych i wstrzymujących się podjęto uchwałę o wyzna-
czeniu patronów dla aplikantów I roku aplikacji radcow-
skiej 2018 zgodnie z załączoną listą.

22. Po zapoznaniu się z wnioskami aplikantów o rozłoże-
nie na raty należnej opłaty za aplikację radcowską w roku 

szkoleniowym 2018 r., uwzględniając wnioski aplikantów 
jednogłośnie (14 głosów za) podjęto uchwałę o rozłoże-
niu na raty opłaty za aplikację radcowską odpowiednio 
na dwie i na sześć – rat zgodnie z załączonymi listami.

23. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji ds. sportu jed-
nogłośnie postanowiono przyznać dofinansowanie na 
organizację zaplanowanego na dzień 3 marca 2018 r. VI 
turnieju Halowego Piłki nożnej Środowisk Prawniczych 
w  Pruszczu Gdańskim. Kolega Marcin czugan podkre-
śli, że w imprezie tej biorą udział przedstawiciele radców 
prawnych, adwokatów, sędziów i komorników.

24. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji ds. sportu jed-
nogłośnie postanowiono przyznać dofinansowanie na 
pokrycie kosztów wyjazdu drużyny koszykówki oIRP 
w Gdańsku na turniej do Poznania.

25. wicedziekan przedstawiła informacje przekazane 
przez Rzecznika Dyscyplinarnego:
25.1. o podjęciu zawieszonego dochodzenia w sprawie R-15/11;
25.2. o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w sprawach: R-95/15, 
R- 139/15, R-15/17, R-74/17, R-119/17, R-1/18;
25.3. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: R-92/17, R-108/17, 
R-109/17, R-126/17;
25.4. o  umorzeniu postępowania w  sprawach: R- 139/15, R-70/16, 
R-24/17.

26. Sprawy bieżące i wniesione.
Do porządku obrad nie wniesiono innych spraw.

na tym posiedzenie Rady oIRP zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:
Ewa Jezierewska

Z ŻYCIA IZBY
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Z ŻYCIA IZBY

06.03.2018: 
informacja  
z posiedzenia Rady 
okręgowej izby 
Radców Prawnych 
w Gdańsku

Porządkiem posiedzenia rady oirP 
w gdańsku zostały objęte następujące 
sprawy:
 
1. Kierownik szkolenia aplikantów Kol. tadeusz Jackow-
ski przedstawił listę aplikantów radcowskich, którzy 
ukończyli aplikację radcowską w 2016 roku i nadal znaj-
dują się na liście aplikantów. Pan Mec. Jackowski zawnio-
skował o podjęcie uchwał o skreślenie w/w z listy apli-
kantów radcowskich. Jednogłośnie podjęto w stosun-
ku do każdej z osób umieszczonych na załączonej liście 
uchwały o skreśleniu ich z listy aplikantów radcowskich, 
prowadzonej przez Radę oIRP w Gdańsku.

2. Dziekan poinformował zebranych o śmierci kolegów 
radców prawnych:
Mariana Loose i Mariana Podgórecznego.
Dziekan Przypomniał sylwetkę kolegi M. Podgórecznego, 
radcy prawnego zasłużonego w działaniach na rzecz sa-
morządu radców prawnych.
członkowie Rady chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłych.
 
3. Skreślenia z listy radców prawnych na wniosek własny:
Po zapoznaniu się z wnioskami trzech radców prawnych, 
jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu Ich, na wnio-
sek własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez 
Radę oIRP w Gdańsku.

4. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji ds. wpisów, 
która zarekomendowała uwzględnienie wniosku Kan-
dydatki o wpis na listę radców prawnych, Rada oIRP w 
Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę o Jej wpisie na 
listę radców prawnych prowadzoną przez Radę oIRP w 
Gdańsku.

5. Dziekan przedstawił treść uchwały w sprawie zwoła-
nia Zgromadzenia Delegatów oIRP i ustalenia porządku 
obrad. Do treści uchwały nie wniesiono uwag. uchwała 
została podjęta jednogłośnie.
 
6. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy praw-
nego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę 

oIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na 
listę radców prawnych prowadzoną przez Radę oIRP w 
Koszalinie.

SPRawy aPLIKacJI

7. Jednogłośnie podjęto 2 uchwały o wyznaczenie dla 
dwojga aplikantów patronów, w osobach wskazanych 
radców prawnych.
 
8. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta 
radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzo-
nej przez Radę oIRP w Gdańsku w związku z przeniesie-
niem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w warszawie.
 
9. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta 
radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzo-
nej przez Radę oIRP w Gdańsku w związku z przeniesie-
niem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w warszawie.
 
10. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta 
radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzo-
nej przez Radę oIRP w Gdańsku w związku z przeniesie-
niem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w toruniu.
 
11. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta 
radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzo-
nej przez Radę oIRP w Gdańsku w związku z przeniesie-
niem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w Poznaniu.
 
12. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta 
radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzo-
nej przez Radę oIRP w Gdańsku w związku z przeniesie-
niem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną 
przez Radę oIRP w Bydgoszczy.
 
13. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na wnio-
sek własny aplikanta radcowskiego z listy aplikantów 
radcowskich prowadzonej przez Radę oIRP w Gdańsku – 
w związku rozpoczęciem przez niego, od dnia 05.03.2018 
r., aplikacji prokuratorskiej.
 
14. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu, na wnio-
sek własny, aplikanta radcowskiego z listy aplikantów 
radcowskich prowadzonej przez Radę oIRP w Gdańsku.
 
15. Mając na uwadze fakt skreślenia aplikantki radcow-
skiej z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez 
Radę oIRP w Gdańsku w związku z ukończeniem przez 
nią aplikacji radcowskiej z dniem
31 grudnia 2016 r., uznano za bezprzedmiotowy wniosek 
aplikantki o skreślenie Jej z listy aplikantów radcowskich 
na wniosek własny.
 
16. Dziekan oraz kierownik szkolenia aplikantów kolega 
tadeusz Jackowski zreferowali aktualny stan sprawy do-
tyczący postępowania w sprawie skreślenia aplikanta z 
listy aplikantów prowadzonej przez Radę oIRP w Gdań-
sku.
wobec faktu niezaliczenia przez aplikanta po raz drugi II 
roku aplikacji radcowskiej jednogłośnie podjęto uchwa-
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łę o skreśleniu Go z listy aplikantów radcowskich prowa-
dzonej przez oIRP w Gdańsku.
 
17. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o 
zmniejszenie punktów szkoleniowych w odniesieniu do 
cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 oraz re-
komendacją kierownika szkolenia radców prawnych Ko-
leżanki wandy wojtiekun, jednogłośnie podjęto uchwałę 
o zmniejszeniu do „30” wymaganej liczby punktów szko-
leniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawodowych 
2015-2017.
 
18. w związku ze skreśleniem radcy prawnego na Jego 
wniosek z listy radców prawnych prowadzonej przez 
oIRP w Gdańsku – uznano za bezprzedmiotowy Jego 
wniosek o zmniejszenie liczby punktów szkoleniowych 
w cyklu szkoleniowym 2015-2017. Punkt zniesiono z po-
rządku obrad.
 
19. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o 
zmniejszenie punktów szkoleniowych w odniesieniu do 
cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 oraz 
rekomendacją kierownika szkolenia radców prawnych 
wandy wojtiekun, stosunkiem 18 głosów za, przy 2 gło-
sach wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych, podjęto 
uchwałę o zmniejszeniu do „0” wymaganej liczby punk-
tów szkoleniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawo-
dowych 2015-2017.
 
20. wicedziekan ewa Jezierewska przedstawiła stan 
przygotowań oIRP w Gdańsku do wprowadzenia roz-
wiązań organizacyjnych i formalnoprawnych związa-
nych z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. regula-
cji RoDo. Podkreśliła, że mając na uwadze zmniejszenie 
kosztów przystosowania Izby do RoDo wprowadzenie 
tych rozwiązań ma dokonać się własnymi siłami Izby bez 
angażowania firm zewnętrznych. wicedziekan poinfor-
mowała, że KRRP w związku z wejściem w życie RoDo 
ma przygotować rozwiązania wyłącznie dla potrzeb kan-
celarii prawnych.
 
21. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekaza-
ne od Rzecznika Dyscyplinarnego.

SPRawy wnIeSIone I BIeżące. 

1. Po rozpoznaniu wniosku Kierownika szkolenia radców 
prawnych wandy wojtiekun o zwolnienie z obowiązku 
doskonalenia zawodowego radców prawnych emerytów, 
którzy w trakcie cyklu szkoleniowego 2015-2017 zaprze-
stali wykonywać zawód radcy prawnego a jednocześnie 
nie uzyskali punktów szkoleniowych, Rada oIRP w Gdań-
sku podjęła w stosunku do każdego z 28 radców praw-
nych objętych wnioskiem, odrębne uchwały zwalniające 
ich z obowiązku doskonalenia zawodowego. Poszczegól-
ne uchwały zapadły stosunkiem głosów 20 za przy jed-
nym głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących się nie 
było.
 
2. Po rozpoznaniu wniosku Komisji d/s sportu jednogło-
śnie podjęto uchwałę o przyznaniu częściowego dofinan-
sowania na pokrycie kosztów uczestnictwa reprezenta-
cji naszej Izby, radców prawnych i aplikantów, w X ogól-
nopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych w Halowej 
Piłce nożnej.

 Jednocześnie w trakcie dyskusji wskazano, że zawody w 
piłce nożnej organizowane przez Komisję ds. Sportu na-
szej Izby w Pruszczu Gdańskim, są organizowane na bar-
dzo wysokim poziomie i podkreślono konieczność rozwo-
ju tej właśnie, lokalnej imprezy sportowej.
wicedziekan wojciech Grochowiecki poinformował, że 
burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaoferował pomoc w 
zorganizowaniu dwudniowych zawodów piłkarskich w 
piłce halowej.
 
3. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o umorze-
nie zaległości z tytułu składek radcowskich, z uwagi na 
bardzo trudną sytuację życiową, jednogłośnie podjęto 
uchwałę o umorzeniu zaległości z tytułu nieopłaconych 
składek radcowskich.
 
4. Koleżanka ewa Szarmach przedstawiła przygotowaną 
przez Komisję Kultury propozycję zorganizowania w paź-
dzierniku 2018 r. dla radców prawnych i aplikantów rad-
cowskich oraz osób towarzyszących wycieczki do Izraela, 
finansowanej przez uczestników wycieczki.
 
5. Kolega Michał Jasiak przedstawił informacje dotyczą-
ce rajdu radców prawnych i aplikantów radcowskich, któ-
ry w tym roku ma być organizowany przez oIRP w Gdań-
sku w dniach od 7 do 10 czerwca w Dębkach. Szacunkowa 
odpłatność dla członków samorządu ma wynieść 300 zł.
 
6. Koleżanka anna Kluczek-Kolar przekazała informacje 
na temat przebiegu pierwszego etapu turnieju wiedzy o 
Prawie.
 
7. ustalono, że członkiem jury z ramienia oIRP w Gdań-
sku w Konkursie Krasomówczym organizowanym w dniu 
21 marca 2018 r. przez eLSa Gdańsk będzie sekretarz 
andrzej Bodakowski.
 
8. ustalono, że następne posiedzenie Rady odbędzie się 
dnia 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00 w ośrodku Szko-
leniowym oIRP w Gdańsku.

na tym posiedzenie Rady oIRP zakończono.
Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:
Ewa Jezierewska

Z ŻYCIA IZBY
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09.04.2018: 
informacja 
z posiedzenia Rady 
okręgowej izby 
Radców Prawnych 
w Gdańsku
Porządkiem obrad posiedzenia rady 
zostały objęte następujące sprawy:
 
Skreślenie z listy radców prawnych wskutek nie uiszcza-
nia składek członkowskich.
Radca prawny, prawidłowo zawiadomiona, nie stawiła się na posiedze-
niu Rady. Stan sprawy (w tym zaległość w opłacaniu składek przez Rad-
cę prawnego na dzień 31 marca 2018 r.) przedstawił skarbnik Marek Ru-
siecki.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Radcy praw-
nego, na skutek nieopłacania składek, z  listy radców 
prawnych prowadzonej przez oIRP w Gdańsku
Stan sprawy dotyczącej kolejnego Radcy prawnego przedstawił również 
skarbnik Marek Rusiecki. Następnie wysłuchano Radcę prawnego, który 
stawił się na posiedzeniu Rady i przedstawił okoliczności, które spowodo-
wały, że zaprzestał opłacania składek. Zapewnił, że określoną kwotę zale-
głości zapłaci do 11 kwietnia 2018 r. a pozostałą część zaległych składek 
będzie spłacał po 100-200 zł. miesięcznie, jednocześnie opłacając skład-
ki bieżące.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o odroczeniu spłaty zale-
głych składek zgodnie z wnioskiem Radcy prawnego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o  skreśleniu na skutek 
śmierci Kolegio Mariana Podgórecznego z  listy radców 
prawnych prowadzonej przez oIRP w Gdańsku.
 
RaDa ucZcIła PaMIęć ZMaRłeGo KoLeGI MInutą cISZy.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o  wpisie wnioskodaw-
czyni, po zdanym egzaminie radcowskim, na listę radców 
prawnych prowadzoną przez oIRP w Gdańsku.

wnioski Komisji ds. wpisów po przeprowadzonych roz-
mowach z dwojgiem kandydatów ubiegających się o wpis 
na listę radców prawnych.
Po zapoznaniu się z wnioskami Komisji ds. wpisów w obu 
sprawach i rekomendacjami tej Komisji dotyczącymi wpi-
sania obu wnioskujących na listę radców prawnych, Rada 
oIRP w  Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwały o  wpi-
sach wnioskujących na listę radców prawnych prowa-
dzoną przez Radę oIRP w Gdańsku.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o  przeniesieniu wpisu 

Radcy prawnego z  listy okręgowej Izby Radców Praw-
nych w  Kielcach na listę okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Gdańsku, w związku ze zmianą adresu zamieszka-
nia.

Dziekan poinformował o usunięciu wpisów dwojga Rad-
ców prawnych z  listy radców prawnych prowadzonej 
przez Radę oIRP w Gdańsku, w związku z przeniesieniem 
wpisów na listę radców prawnych prowadzoną przez 
Radę oIRP w warszawie.

Po rozpoznaniu wniosku Radcy prawnego, uwzględniając 
ten wniosek, podjęto uchwałę o  zawieszeniu prawa wy-
konywania zawodu radcy prawnego przez wnioskujące-
go – w związku z podjęciem przez niego pracy na stano-
wisku asystenta sędziego.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o  wyznaczeniu dla apli-
kanta patrona, w osobie wskazanego Radcy prawnego.
 
Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu dwóch apli-
kantek, na wniosek własny, z  listy aplikantów radcow-
skich prowadzonej przez Radę oIRP w Gdańsku.

Skarbnik Marek Rusiecki przedstawił wniosek aplikant-
ki o umorzenie części opłaty i rozłożenie pozostałej czę-
ści opłaty na raty za aplikację radcowską oraz dodat-
kowe wyjaśnienia aplikantki zawarte w  piśmie z  dnia 
13.03.2018 r., będące odpowiedzią na pismo Kolegi Mar-
ka Rusieckiego. uwzględniając wniosek Skarbnika, po-
stanowiono przenieść rozpoznanie sprawy na następne 
posiedzenie Rady, z  uwagi na konieczność poczynienia 
dodatkowych ustaleń.
1. Po rozpoznaniu wniosku Kierownika szkolenia radców prawnych Wan-

dy Wojtiekun o  zwolnienie z  obowiązku doskonalenia zawodowe-
go radców prawnych emerytów, którzy w  trakcie cyklu szkoleniowe-
go 2015-2017 zaprzestali wykonywać zawód radcy prawnego a  jed-
nocześnie nie uzyskali wymaganej ilości punktów szkoleniowych, Rada 
OIRP w Gdańsku podjęła, w stosunku do każdego z 8 Radców praw-
nych, odrębne uchwały zwalniające Ich z obowiązku doskonalenia za-
wodowego. Poszczególne uchwały zapadły stosunkiem głosów 20 za 
przy dwóch głosach wstrzymujących się, głosów przeciwnych nie było.

2. Po zapoznaniu się z  wnioskiem Radcy prawnego o  zmniejszenie 
punktów szkoleniowych w  odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodo-
wych w latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkolenia 
radców prawnych Koleżanki Wandy Wojtiekun, jednogłośnie pod-
jęto uchwałę o zmniejszeniu wymaganej liczby punktów szkolenio-
wych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawodowych 2015-2017 zgod-
nie z wnioskiem.

3. Po zapoznaniu się z  wnioskiem Radcy prawnego o  zmniejszenie 
punktów szkoleniowych w  odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodo-
wych w  latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkole-
nia radców prawnych Koleżanki Wandy Wojtiekun oraz dodatkowy-
mi wyjaśnieniami Sekretarza Andrzeja Bodakowskiego, przy 2 gło-
sach wstrzymujących, podjęto uchwałę o zmniejszeniu Wnioskują-
cemu do „0” wymaganej liczby punktów szkoleniowych w odniesie-
niu do cyklu szkoleń zawodowych 2015-2017.

4. Po zapoznaniu się z  wnioskiem Radcy prawnego o  zmniejszenie 
punktów szkoleniowych w  odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodo-
wych w  latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkole-
nia radców prawnych Koleżanki Wandy Wojtiekun, przy 1 głosie 
wstrzymującym się podjęto uchwałę o zmniejszeniu do „12” wyma-

Z ŻYCIA IZBY
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09.04.2018: 
zgromadzenie 
okręgowej izby 
Radców Prawnych 
w Gdańsku

W
 dniu 9 kwietnia w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego przy 
ul. Czajkowskiego 3 w Gdańsku odbyło się roczne Zgro-
madzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. 
Zgromadzonych powitał Dziekan Rady mec. Jerzy Mo-

sek. Na Przewodniczącego zgromadzenia wybrano mec. Pawła Czerniew-
skiego. 

Następnie przedstawiono sprawozdanie z  działalności Rady OIRP 
w Gdańsku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., spra-
wozdanie Rady OIRP w  Gdańsku z  wykonania budżetu w  2017 r., spra-
wozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Rzecznika Dys-
cyplinarnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., spra-
wozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

w  kolejnym punkcie Dziekan przedstawił plan pracy 
okręgowej Izby Radców Prawnych w  Gdańsku na rok 
2018.

Skarbnik mec. Marek Rusiecki przedstawił projekt budżetu OIRP w Gdań-
sku na rok 2018.
Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej mec. Jarosław Niesiołowski 
stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i  jego zdolność do po-
dejmowania uchwał.

następnie podjęto uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia Sprawozdania z  działalności Rady OIRP w  Gdańsku 

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
• zatwierdzenia Sprawozdania Rady OIRP w  Gdańsku z  wykonania 

budżetu w 2017 r.
• uchwalenia budżetu OIRP w Gdańsku na rok 2018.
• zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady OIRP w Gdańsku na rok 

2018.

ganej liczby punktów szkoleniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń 
zawodowych 2015-2017.

5. Ad. 15. Dziekan przedstawił informacje odnośnie do stanu spraw to-
czących się przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym:
• o  wszczęciu dochodzenia w  sprawach: R-76/15, R-106/17, 

R-129/17, R-10/18, R-11/18, R-14/18, R-20/18,
• – o  odmowie dochodzenia w  sprawach R-3/18, R-9/18, 

R-19/18, R-52/16,
• – o  umorzeniu dochodzenia w  sprawach R-45/17, R-29/17, 

R-3/17, R-18/15.

SPRawy BIeżące I wnIeSIone

Kolega Michał Jasiak złożył wniosek o przyznanie dofinansowania do V 
Pomorskiego Rajdu Pieszego Radców Prawnych. Przedstawił jednocze-
śnie program imprezy oraz przewidywane koszty jednostkowe. Przewod-
niczący Komisji ds. sportu Marcin Czugan wskazał, że wnioskowana kwo-
ta była przedstawiona przy tworzeniu budżetu Komisji na 2018 rok i zo-
stała ujęta w budżecie. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu do-
finansowania we wnioskowanej wysokości. Michał Jasiak poinformował, 
że trwają prace nad pozyskaniem sponsora.

Kolega Rafał Tołwiński poinformował, że kolejna edycja Siatkarskiego 
Turnieju środowisk Prawniczych Pomorza odbędzie się dnia 20 kwietnia 
2018 r. w Gdańsku w Sportstacji. Wnioskował o przyznanie dofinansowa-
nia w kwocie 500 zł na koszty w/w imprezy. Kwota ta mieści się w budże-
cie Komisji ds. sportu. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofi-
nansowania we wnioskowanej wysokości.

Kolega Jarosław Niesiołowski poinformował o zaproszeniu wystosowa-
nym przez organizację adwokatów z Kaliningradu do udziału w organizo-
wanej przez nich konferencji radców prawnych z  basenu Morza Bałtyc-
kiego, która ma odbyć się w dniach od 25 do 26 maja 2018 r. 

Do udziału w konferencji delegowano dwoje Radców prawnych.

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:
Ewa Jezierewska

Z ŻYCIA IZBY
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Z ŻYCIA IZBY

N
a podstawie art. 41 pkt 3 i 4 ustawy o radcach prawnych oraz § 2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców 
prawnych i  jego organów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 43/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych 
z dnia 26.09.2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych 
i jego organów (tj. Uchwała Nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 20.07.2016 r.) Prezydium 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku przedstawia niniejszym swoje stanowisko.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku odnosi się krytycznie do propozycji wprowadzenia tzw. aplika-
cji uniwersyteckiej przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości z następujących względów.

I
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych do zadań samorządu radców prawnych należy m.in. reprezentowanie nie tylko radców 
prawnych, ale i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych, przygotowywanie aplikantów radcowskich 
do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego i nadzór nad należytym wykonywaniem przez nich zawodu przez aplikan-
tów radcowskich. Podkreślić należy, iż radca prawny, który broni i reprezentuje interes obywatela, swojego klienta, powinien 
posiadać najwyższe kwalifikacje oraz praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. W ocenie Prezydium tak zwana aplika-
cja uniwersytecka nie zagwarantuje spełnienia powyższych wymogów. Uniwersyteckie wydziały prawa przygotowują studen-
tów poprzez wpajanie im przede wszystkim wiedzy teoretycznej, na tamtym etapie edukacji prawniczej – niewątpliwie potrzeb-
nej. Po studiach uniwersyteckich absolwenci wydziałów prawa powinni zająć się przede wszystkim praktyką, stwarzającą moż-
liwość nauczenia się stosowania wcześniej zdobytej wiedzy teoretycznej i zetknięcia się ze środowiskiem prawników prakty-
ków, przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, wykonujących go w różnych formach, reprezentujących różne specjaliza-
cje prawnicze.

II
Istnieją daleko idące i uzasadnione obawy, że odbycie 2-letniej (jak przyjęto w założeniach) aplikacji uniwersyteckiej nie bę-
dzie wystarczające do należytego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu radcy prawnego czy adwokata. Odbije się 
w sposób negatywny na poziomie świadczonej pomocy prawnej i narazi poważnie interesy wszystkich tych obywateli i innych 
podmiotów (a w tym na rzecz organów administracji publicznej), którym jest ona dedykowana, a którzy oczekują skutecznego 
wsparcia, praktycznego podejścia i rozwiązania problemów prawnych. W zakresie propozycji skrócenia o 1/3 okresu aplikacji 
należy się odwołać do starej zasady: „Przede wszystkim nie szkodzić”. Krótszy okres szkolenia, a co za tym idzie niższa odpłat-
ność jest jednym z argumentów Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz aplikacji uniwersyteckiej. Jednocześnie Ministerstwo 
Sprawiedliwości zamierza pozostawić ustawowy 3-letni okres odbywania aplikacji prowadzonej przez samorząd zawodowy. Ta-
kie zróżnicowanie okresów aplikacji nie znajduje uzasadnienia ani celowościowego, ani też formalnego. Zamysł wprowadzenia 
krótszego okresu aplikacji uniwersyteckiej nie jest poprzedzany dyskusją merytoryczną nad właściwym, jednolitym okresem 
aplikacji dla wszystkich aplikantów. Okres trwania aplikacji należy wiązać z czasem, który jest potrzebny do rzetelnego przygo-
towania aplikantów do należytego wykonywania przyszłego zawodu radcy prawnego.

III
Aplikacja uniwersytecka w proponowanym kształcie byłaby w istocie aplikacją radcowską, ale prowadzoną przez wydziały pra-
wa. W przekonaniu Prezydium takie rozwiązanie wyłącza funkcjonowanie przewidzianego w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP spra-
wowania przez samorząd radców prawnych pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego w granicach intere-
su publicznego i dla jego ochrony. Wyłączenie wpływu samorządu radców prawnych na treść i przebieg aplikacji przygotowują-
cej do egzaminu radcowskiego uniemożliwiłoby wywiązanie się z nałożonej na samorząd radcowski powinności konstytucyjnej. 
Należy przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 18 lutego 2004 r., sygn. akt P 21/02) 
obok radców prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego, sprawowanie pieczy odnosi się – „w zakresie wykonywa-
nia przez aplikantów powierzonych im niektórych czynności zawodu” – także do aplikantów radcowskich, w stosunku do któ-
rych piecza sprawowana jest „w ramach określonych w art. 32 ust. 3 i art. 35 ustawy o radcach prawnych”. Trybunał Konstytucyj-
ny (wyrok z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06) podkreślił ponadto, że „aplikacja radcowska stanowi podstawową formę 
przygotowania zawodowego do podjęcia i wykonywania zawodu radcy prawnego. W przyjętym przez polskiego ustawodawcę 
modelu przygotowania i wykonywania reglamentowanych zawodów prawniczych pożądane pozostaje objęcie całego przebiegu 
aplikacji radcowskiej pieczą organów samorządu radcowskiego, której celem i skutkiem ma być należyte wykonywanie zawodu. 
Elementem tej pieczy jest odpowiednio znaczący wpływ na przebieg aplikacji i egzaminów finalnych”.

stanowisKo
Prezydium Rady okręgowej izby Radców Prawnych w Gdańsku

z dnia 8 lutego 2018 roku
w sprawie propozycji ministerstwa sprawiedliwości

wprowadzenia tzw. aplikacji uniwersyteckiej
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Z ŻYCIA IZBY

uroczysta inauguracja 
i roku aplikacji radcowskiej

spotkanie noworoczne oiRP 
w Gdańsku

4 stycznia w ośrodku szkolenia okręgowej 
izby radców Prawnych w gdańsku odbyła 
się uroczysta inauguracja i roku aplikacji 
radcowskiej, w trakcie której   dziekan jerzy 
mosek przyjął ślubowanie od 146 aplikantów.

U
roczystość, oprócz Dziekana i  aplikantów, zaszczycili także 
swoją obecnością członkowie Prezydium Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w  Gdańsku: Kierownik Szkolenia Aplikan-
tów Tadeusz Jackowski, Sekretarz Andrzej Bodakowski oraz 

Skarbnik Marek Rusiecki.
Obecni również byli członkowie Komisji ds. szkolenia aplikantów i  rad-
ców prawnych: r.pr. Teresa Buchholz i r.pr. Wanda Wojtiekun oraz niektó-
rzy pracownicy izby.

Spotkanie odbyło się w ciepłej atmosferze i było okazją do wspólnego po-
znania się i wymiany zdań. Dziekan Jerzy Mosek powitał nowych aplikan-
tów w  gronie aplikantów radcowskich naszej izby i  życzył im sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym.

Na spotkaniu omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące prze-
biegu aplikacji.

W dniu 8 stycznia w foyer teatru 
Wybrzeże w gdańsku odbyło się spotkanie 
noworoczne okręgowej izby radców 
Prawnych w gdańsku. 

D
ziekan Jerzy Mosek wygłosił noworoczne przesłanie oraz 
złożył wszystkim obecnym życzenia sukcesów i  … drob-
nych porażek (by sukces lepiej smakował). Prezydent Mia-
sta Gdańska Paweł Adamowicz w swym wielowątkowym wy-

stąpieniu, w którym docenił rolę prawników w sprawnym funkcjonowa-
niu administracji samorządowej, wspominał o konieczności nawiązania 

bliższej współpracy w kwestii udzielenia pomocy prawnej dla imigran-
tów, m.in. z Ukrainy. Maria ślązak przewodnicząca Europejskiego Sto-
warzyszenia Prawników AEA-EAL oraz Magdalena Witkowska prze-
wodnicząca komisji KRRP ds. Praw Człowieka podkreślały rolę nieza-
leżności zawodu radcy prawnego i  jego charakteru jako zawodu pu-
blicznego zaufania. 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski w prze-
mówienie z  wątkami historii antycznej podkreślał rolę kryterium do-
bra wspólnego. Życzenia złożył Adam Wasak prezes Rady Izby Notarial-
nej w Gdańsku, Marek Karczmarzyk – wicedziekan Pomorskiej Izby Adwo-
kackiej oraz zawsze obecny na naszych noworocznych spotkaniach prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński.
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PRO BONO

Radczyni prawna 
izabela Duczyńska 
z Kryształowym
sercem Radcy 
Prawnego 2017.

T
ytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” 
może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który 
w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fi-
zycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele 

publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatrian-
tów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadcze-
nie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecz-
nej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkolenio-
wych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji praw-
nej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz populary-
zacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

R.pr. Izabela Duczynska od lat aktywnie wspiera Centrum Praw Kobiet 
– Oddział Gdańsk: „Istotnym elementem pracy Centrum jest udzielanie 
bezpłatnej pomocy prawnej i  psychologicznej pokrzywdzonym kobie-
tom, dzięki pracy i zaangażowaniu wolontariuszy, którzy, dzieląc się swo-
ją wiedzą i doświadczeniem, poświęcają Fundacji nieodpłatnie swój czas.”

Serdecznie gratulujemy!
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z izabelą duczyńską, laureatką 
kryształowego serca radcy Prawnego, 
która opowiada o swoich doświadczeniach 
w udzielaniu pomocy prawnej pro bono, 
rozmawia bartosz szolc-nartowski

BSZn: cZyM JeSt DLa MnIe DZIałaLnoŚć PRo Bono?
ID: Ideę aktywności pro publico bono zaszczepiła mi  już w dzieciństwie 
moja babcia, która była działaczką społeczną. Pewnie dlatego pomysł, 
aby angażować się w działalność pro bono  pojawił się u mnie bardzo na-
turalnie i w zasadzie realizuję go od samego początku wykonywania za-
wodu radcy prawnego.  

Uważam, że nasz zawód daje duży wachlarz możliwości do takiego dzia-
łania - począwszy od  udzielania nieodpłatnych porad prawnych po-
przez organizowanie warsztatów, szkoleń  oraz angażowanie się w ini-
cjatywy społeczne,  wspieranie fundacji i stowarzyszeń. Można nie tyl-
ko pomagać potrzebującym Kowalskim, ale też można osiągać konkret-
ne społeczne cele.

BSZn: DZIałaSZ na Stałe w centRuM PRaw KoBIet. to 
oRGanIZacJa, KtóReJ MISJą JeSt DZIałanIe na RZecZ 
RówneGo StatuSu KoBIet I MężcZyZn w życIu Pu-
BLIcZnyM oRaZ w RoDZInIe. na cZyM PoLeGa twóJ 
woLuntaRIat? 
ID: Na co dzień udzielam się w Centrum Praw Kobiet, pełniąc dyżury pod-
czas których wspieram prawnie ofiary przemocy. Staram się także angażo-
wać w społeczne akcje oraz lokalne projekty mające na celu przeciwdziała-
nie przemocy - np. aktualnie z okazji 100-lecia praw wyborczych Polek or-
ganizujemy w CPK cykl szkoleń  nie tylko dla osób doświadczających prze-

mocy, ale także dla specjalistów - psychologów, policjantów i  prawników 
mających kontakt  z tematyką przemocy  na szczeblu zawodowym. 

BSZn: cZy wSPaRcIe oRGanIZacJI PoZaRZąDowycH, 
taKIcH JaK cPK JeSt PotRZeBne?
ID: Zapotrzebowanie na taką pomoc jest ogromne. Mam wrażenie, że 
w związku ze wzrostem świadomości prawnej Polaków, potrzeba ta stale 
rośnie. Niestety, przyczyniły się do tego także zmiany polityczne w ostat-
nich latach, które wpłynęły negatywnie na otrzymywane przez organizacje 
pozarządowe formy wsparcia. Brak otrzymania dotacji oznacza  także brak 
możliwości efektywnej i systemowej pomocy ofiarom przemocy. Sama bo-
wiem pomoc psychologiczna, czy prawna nie wywołają zamierzonego skut-
ku jeśli nie ma możliwości finansowych aby osobie pokrzywdzonej udzie-
lić schronienia. Sygnalizuję ten problem, gdyż jestem głęboko zaniepokojo-
na nadmiernym wpływem polityki na fundamentalne sfery życia obywateli.

BSZn: cZy MaSZ PocZucIe, że wPIeRaJąc PRo Bono 
oRGanIZacJe PoZaRZąDowe RoBISZ coŚ wyJątKowe-
Go?   
ID: Paradoksalnie, pomimo tego, że dziedzina, w której się udzielam jest 
dosyć obciążająca psychicznie, to doświadczam ogromnej satysfakcji, jeśli 
udaje się komuś pomóc w jego kryzysowej sytuacji życiowej. Czasem na-
prawdę niewielkim nakładem pracy: rozmową lub napisaniem prostego 
pisma można zainspirować kogoś do ważnych życiowych zmian. Wiedza 
prawnicza jest często dla innych wiedzą tajemną, zaś podzielenie się nią, 
z naszego punktu widzenia często jest banalnie łatwe, zaś innym otwiera 
nowe nie znane wcześniej możliwości .... 

Przy okazji naszej rozmowy, bardzo dziękuję za wyróżnienie i zaprosze-
nie na galę Kryształowych Serc, gdzie miałam okazję poznać społeczni-
ków z całej Polski, co było niezwykle inspirujące i dało mi spory zastrzyk 
energii i klika nowych pomysłów na dalszą działalność. 

PRO BONO



egzamin radcowski
20-32 marca 2018 r.

Do egzaminu radcowskiego 
przeprowadzanego przez 
dwie komisje egzaminacyjne 
w naszej izbie przystąpiło  
w marcu 161 osób. 

Pozytywny wynik uzyskało 
114 zdających, tj. około 
71% ogółu biorących 
udział w egzaminie. 

wszystkim serdecznie gratulujemy!
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lauReaCi tuRnieju:
•	 adam legawski (Publiczna szkoła 

Podstawowa nr 8 im. mikołaja 

Kopernika w starogardzie Gdańskim)

•	 Paweł sarzyński (zespół szkół 

ogólnokształcących nr 2 w Gdyni)

nagrody dla laureatów ufundowali: Kuratorium 

oświaty w Gdańsku, okręgowa izba Radców Prawnych 

w  Gdańsku, Pomorska izba adwokacka w  Gdańsku 

oraz wydawnictwo wolters Kluwer.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

FinaliŚCi tuRnieju:
•	 maciej Kochański (zespół szkół 

ogólnokształcących nr 2 w Gdyni) 

•	 michał ostaszewski (zespół Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego  

w Kolbudach)

•	 nikola staszczak (Publiczna szkoła 

Podstawowa w Bobowie)

•	 Konrad wójtowicz (Gimnazjum nr 24  

w Gdyni)

iii Pomorski tydzień edukacji Prawnej

O
kręgowa Izba Radców Prawnych 
w  Gdańsku była współorganiza-
torem III Pomorskiego Tygodnia 
Edukacji Prawnej w  Sądzie Okrę-

gowym w Gdańsku, ufundowała także nagro-
dy dla jego uczestników. Przedsięwzięcie było 
skierowane w  szczególności do młodzieży ze 
starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII), 
klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, 
ale z oferty PTEP korzystają także dzieci i oso-
by starsze. W  ramach obchodów odbyło się 
szereg wydarzeń, które przybliżyły ich uczest-
nikom podstawowe zagadnienia z  dziedziny 
prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. Były 
to m.in.: wizyty sędziów, adwokatów, radców 
prawnych i  prokuratorów w  szkołach, wizyty 
sędziów i  adwokatów w  domach opieki i  klu-
bach seniora, dni otwarte sądów i  kancelarii, 
symulacje rozpraw, szkolenia dla nauczycie-
li, pokazy mediacji, debaty i in. Celem Pomor-
skiego Tygodnia Edukacji Prawnej jest budo-
wanie świadomości prawnej oraz kształtowa-
nie pozytywnego wizerunku instytucji wymia-
ru sprawiedliwości jako przyjaznych obywate-
lowi.

W  ramach III Pomorskiego Tygodnia Eduka-
cji Prawnej odbył się również finałowy – wo-
jewódzki etap pierwszej edycji Pomorskie-
go Turnieju Wiedzy o  Prawie. Turniej skła-
dał się z trzech etapów i był organizowany dla 
młodzieży gimnazjalnej ze szkół wojewódz-
twa pomorskiego przez Pomorskiego Kura-
tora Oświaty oraz Prezesa Sądu Okręgowego 
w Gdańsku, przy udziale samorządów prawni-
czych.

Pierwszy etap Turnieju odbył się w  szkołach. 
Uczniowie rozwiązywali testy składające się 
z  pytań zamkniętych. Do drugiego etapu mię-
dzyszkolnego zakwalifikowało się łącznie 38 
uczniów. Odbył się w  X Liceum Ogólnokształ-
cącym w  Gdańsku. Uczestnicy zmierzyli się 
kilkunastoma pytaniami testowymi i  otwar-
tymi z  zakresu podstawy programowej Wie-
dzy o  Społeczeństwie w  gimnazjum, a  ponad-
to w lekcjach o prawie zamieszczonych na stro-
nie www.centrumedukacjiprawnej.pl Krajowej 
Izby Radców Prawnych. Ponadto musieli wy-
kazać się znajomością Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej (rozdziały: I: Rzeczpospolita, II: 

Wolności, prawa i  obowiązki człowieka i  oby-
watela, IV: Sejm i Senat, V: Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, VI: Rada Ministrów i Admi-
nistracja Rządowa, VIII: Sądy i Trybunały). 

W finale zmierzyło się 6 uczestników zakwali-
fikowanych z  etapu międzyszkolnego. Poziom 
uczestników był bardzo wyrównany, jury nie 
miało łatwego zadania. Uczniowie odpowiadali 
ustnie na 2 pytania otwarte przed Wojewódzką 
Komisją Turnieju, za co mogli otrzymać maksy-
malnie 12 punktów. Komisja stosowała nastę-
pujące kryteria ocen: spójność, rzeczowość, lo-
giczne odniesienie się do tematu, dynamiczną, 
żywą narrację bez zbędnych komentarzy i  dy-
gresji, wypowiedź zrozumiałą dla słuchacza 
oraz wnioski. Nad odpowiedziami uczniów de-
batowała Komisja w składzie: Prezes SSO Pan 
Rafał Terlecki, SSO Pani Magdalena El-Hagin, 
Wicekurator Pomorskiego Kuratorium Oświa-
ty Pani Małgorzata Bielang, Wicedziekan Rady 
OIRP w Gdańsku Pan Bartosz Szolc – Nartow-
ski, Pan Marcin Derlacz, członek Rady Pomor-
skiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, przedstawi-
ciel Prokuratury Regionalnej.

PRO BONO
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MStySław BIłyJ

Jan GóRZewSKI

SeBaStIan KuRoS

JeRZy cHełStowSKI

JaDwIGa JaBłońSKa

IZaBeLLa KocHanowSKa

MaRIanna Kocoń

LeSZeK JanKowSKI

eDwaRD SKIPIRZeP

Bożena JeżewSKa

wItoLD KaRLIńSKI

BaRBaRa BaRBaRowIcZ

PIotR StęPIeń

JóZef PRZyBytKo

GIZeLa SZPunaR

JeRZy ceLLaR

MaRIan LooSe

MaRIan PoDGóRecZny

odeszli od nas 
na zawsze 
Koleżanki i Koledzy 
radcowie prawni

Cześć Ich pamięci!!!

tydzień Pomocy 
osobom 
Pokrzywdzonym 
przestępstwem
19 – 25 lutego 2018 r.

R
adcowie Prawni z  naszej Izby tradycyjnie 
wzięli udział w Tygodniu Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym przestępstwem - inicja-
tywie koordynowanej przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Jej celem jest zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na potrzeby i  prawa osób pokrzyw-
dzonych oraz przyniesienie potrzebującym sku-
tecznej pomocy. Radcowie prawni udzielali porad 
prawnych w  budynku Sądu Okręgowego w  Gdań-
sku przy ul. Nowe Ogrody 30/34.

Bal Prawnika 2018

C
oroczne Bale radców prawnych wy-
wołują zawsze silne pozytywne emo-
cje. Tym razem postanowiliśmy urzą-
dzić bal, jakiego nie było i udało się! Po 

raz pierwszy bawiliśmy się razem z naszymi Ko-
leżankami i Kolegami adwokatami. Miejscem na-
szej wspólnej uroczystości były sale Hotelu Hil-
ton w Gdańsku. Bal odbył się 20 stycznia 2018 r. 

Podczas Balu odbyła się charytatywna loteria, 
z której dochód w kwocie 6000 zł.  został przezna-
czony na rehabilitację bliźniaczek z  porażeniem 
mózgowym - Agnieszki i Dominiki Nowaczyk.

Atmosfera była doskonała, kolacja przygotowa-
na i  podana w  sposób bardzo wytworny. Dodat-
kowy odcień elegancji stworzyła muzyka na żywo 
w wykonaniu Siergiej Kriuczkow i Riverboat Ram-
blers Swing Orchestra. Było nas ponad 180 osób. 
Do zobaczenia za rok w jeszcze większym gronie!

PRO BONO
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ogólnopolska akademia 
wiedzy o Prawie

C
elem Ogólnopolskiej Akademii – 
Konkursu Wiedzy o  Prawie, orga-
nizowanego przez Centrum Edu-
kacji Prawnej Krajowej Rady Rad-

ców Prawnych jest wszechstronne działanie na 
rzecz poszerzenia i  pogłębienia wiedzy o  pra-
wie oraz wzrost świadomości prawnej dzie-
ci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku 
do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propa-
gowanie związków prawa polskiego z  prawem 
międzynarodowym.

Akademia realizowana jest w trzech etapach: 
Etap pierwszy – szkolny miał miejsce 22 mar-
ca 2018 r. i składał się z części pisemnej. Inno-
wacją tegorocznej edycji była forma odbywa-
nia części pisemnej (testu). Był on realizowa-
ny on – line za pomocą specjalnej aplikacji, do 
której logowali się na komputerach w  szkole 
uczestnicy tegorocznej Akademii, o  tej samej 
godzinie w  całej Polsce. W  całej Polsce wzię-
ło udział 793 uczniów z  klas podstawowych 
i gimnazjalnych z 202 placówek szkolnych.

Etap drugi – okręgowy – został przeprowa-
dzony 25 kwietnia 2018 r. w siedzibach miast 
wojewódzkich OIRP. Do tego etapu zakwalifi-
kowało się 481 uczniów, w  tym 229 ze szkół 
podstawowych oraz 252 uczniów z  wygasza-
nych klas gimnazjalnych. Uczestnicy wzię-
li udział w  dwóch częściach konkursu: pierw-
szym pisemnym i drugim ustnym.

W naszej Izbie na szczeblu okręgowym starto-
wało 35 uczniów z  pomorskich szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zmierzy-
li się z częścią pisemną – kazusami z dziedziny 
praw autorskich oraz prawa pracy, a następnie 
przed komisją złożoną z przedstawicieli Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Po-
morskiego Kuratorium Oświaty w  Gdańsku 
losowali tematy swobodnej wypowiedzi. Pod-
czas części ustnej należało się wykazać nie tyl-
ko wiedzą, ale i  umiejętnościami oratorskimi, 
z  czym uczniowie, zarówno szkół podstawo-
wych, jak i  gimnazjów poradzili sobie znako-
micie.

zwyCięzCami etaPu 
oKRęGoweGo 
zostali:

1. stanisław Rak z Gdańskiej 
autonomicznej szkoły 
Podstawowej

2. Konrad wojtowicz 
z Gimnazjum nr 
24 z oddziałami 
Dwuzjęzycznymi w Gdyni

zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy 
powodzenia na etapie 
centralnym akademii.

nasza izba postanowiła 
wyróżnić także osoby, 
które zajęły drugie 
i trzecie miejsca na 
etapie okregowym:

2. Kacper Konieczny  
z X lo z oddziałami 
gimanzjalnymi w Gdańsku

2. zofia mital ze szkoły 
Podstawowej nr 81  
w Gdańsku

3. nikola staszczak z Publicznej 
szkoły Podstawowej im 
jana Pawła ii w Bobowie 
z oddziałami gimnazjalnymi

3. jan Kozikowski ze szkoły 
Podstawowej nr 8 w Gdyni

PRO BONO
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Finał Debat oksfordzkich
24 kwietnia 2018 r.

niebieski Parasol w londynie
Pierwsza edycja programu: 27-28.04.2018

N
a Wydziale Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego odbył się 
Finał Debat Oksfordzkich organi-
zowanych w  ramach filaru Edukacja 

akcji Niebieski Parasol Radcy Prawnego OIRP 
Gdańsk, w  których wzięły udział te drużyny 
z Gdynia i Miasto Gdańsk, które wygrały w eli-
minacjach miejskich:

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów 
Westerplatte w  Gdańsku - Topolówka - Julia 
Borzeszkowska, Zuzanna Kowalska, Julia Or-
luk, Dawid Bolewski. Drużynę przygotowała 
Pani Urszula Kowalczyk, nauczyciel III LO.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Gdyń-
skich Nauczycieli Bohaterów II Wojny świato-
wej - XLO Gdynia - Natalia Barbarewicz, Filip 
Iwen, Stanisław Kostanek, Kamil Romanowski. 
Drużynę przygotowała Pani Małgorzata Haj-
duk-Kocieniewska, nauczyciel X LO.

Teza debaty finałowej brzmiała: „W najpoważ-
niejszych sprawach karnych wyrok powinna 
wydawać ława przysięgłych złożona z  obywa-
teli”. Nieco lepsza okazała się drużyna z  III Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów We-

sterplatte w  Gdańsku, która zdobyła pierw-
sze miejsce. Serdecznie dziękujemy wspaniałej 
młodzieży za merytoryczną walkę!

Wyrazy uznania należą się również Wydaw-
nictwo C.H. BECK, które ufundowało nagrody 
książkowe.

Dziękujemy jury debaty finałowej w składzie:
• SSO Joanna Łaguna-Popieniuk - Wicepre-

zes Sądu Okręgowego w Gdańsku, 
• Joanna Demczyna - Starszy Wizytator Ku-

ratorium Oświaty w Gdańsku,
• dr hab. Katarzyna Łasak – Katedra Prawa 

Międzynarodowego Publicznego Wydzia-
łu Prawa i Administracji UG,

• Dorota Granoszewska-Babiańska - De-
partament Edukacji i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomor-
skiego - Samorząd Województwa Pomor-
skiego,

• r. pr. Jerzy Mosek, Dziekan Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Podziękowania składamy również na ręce mar-
szałka debaty: Jakuba Fabczaka z  Klub Debat 
„Ars bene dicendi”.

W
yspy Brytyjskie są często wybieranym przez polskich obywateli kierunkiem 
migracji. Przenoszą tam oni centrum swojego życia rodzinnego i zawodowe-
go, czego skutkiem jest powstawanie skomplikowanych problemów praw-
nych, łączących elementy prawa polskiego i brytyjskiego. 

Nieznajomość polskiego i brytyjskiego prawa oraz wzajemnych relacji porządków prawnych, 
mogą być przyczyną niewłaściwego postępowania polskich obywateli, co skutkuje nieumie-
jętnością rozwiązywania pojawiających się problemów natury prawnej. Może prowadzić 
i niestety niejednokrotnie prowadzi, do powstania negatywnych konsekwencji prawnych.

W celu udostępnienia bezpłatnej pomocy prawnej (porad prawnych) jak największej licz-
bie polskich obywateli, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku postanowiła roz-
szerzyć akcję „Niebieski Parasol Radców Prawnych” także na teren Zjednoczonego Kró-
lestwa.  Pomoc była udzielana w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego i prawa rzeczo-
wego we współpracy z brytyjskimi prawnikami i specjalistami od brytyjskiego prawa po-
datkowego.

PRO BONO
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spotkanie 
edukacyjne 
z nauczycielami

szkolenie wyjazdowe 
radców prawnych oiRP 
Gdańsk w Gniewie

zakończył się trzeci Cykl 
szkoleń zawodowych

W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie cen-
trum edukacji nauczycieli przy ul. hallera 
14 w gdańsku przy współpracy cen 
w gdańsku i oirP w gdańsku, odbyło 
się spotkanie radców prawnych z oirP 
w gdańsku z nauczycielami z województwa 
pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyło 
ok 30 osób. spotkanie prowadziły r.pr. 
ewa bożko – kozikowska i r.pr. magdalena 
stachal. tematyka poruszana podczas 
panelu informacyjno – dyskusyjnego była 
bardzo szeroka i co ważne opierała się 
na mogących zaistnieć w rzeczywistości 
zdarzeniach.

W
 dniach 10 – 12 maja 2018r. na Zamku Gniew w Gniewie 
odbyło się szkolenie na temat zmian w  przepisach kpc 
oraz odstąpienie od umowy i kara umowna w umowach 
o roboty budowlane (wykładowca: SSA Teresa Karczyń-

ska – Szumilas), nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa oraz umo-
wy w prawie własności Intelektualnej (wykładowca: dr hab. Paweł Pod-
recki).

Szkolenie dla radców prawnych było realizacją obowiązku wynikającego 
z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /
Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały 
Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu 
zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców 
prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrze-
gania tego obowiązku. Wieczorem pierwszego dnia uczestnicy szkolenia 
wzięli udział w  kolacji na Zamku Gniew, a  drugiego dnia w  wieczornym 
spotkaniu przy grillu.

Z
 dniem 31 grudnia 2017r. zakończył się Trzeci Cykl Szkoleń Za-
wodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obo-
wiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i za-
dań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania 

tego obowiązku trwający od 01.01.2015r.

W  trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobo-
wiązany był uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów pro-
porcjonalną do okresu wykonywania zawodu w ciągu tego cyklu.

Na posiedzeniu w  dniu 6 marca 2018 roku, na wniosek Kierownika 
szkolenia radców prawnych r. pr. Wandy Wojtiekun w sprawie zwolnie-
nia z obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych emery-
tów, którzy w trakcie cyklu szkoleniowego 2015-2017 zaprzestali wy-
konywać zawód radcy prawnego a jednocześnie nie uzyskali punktów 
szkoleniowych, Rada OIRP w Gdańsku podjęła w stosunku do każdego 
z 28 radców prawnych objętych wnioskiem, odrębne uchwały zwalnia-
jące ich z obowiązku doskonalenia zawodowego.

Prosimy koleżanki i kolegów, by pamiętali o udokumentowaniu każdego 
odbytego szkolenia w formie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdza-
jących fakt uczestnictwa w szkoleniach zawodowych obejmujących tema-
tykę i liczbę godzin, oraz innych dokumentów, z których wynika wypełnie-
nie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Brak udokumentowania wykonania obowiązku szkoleniowego może sta-
nowić delikt dyscyplinarny z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

SZKOLENIA
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Dumni Po zwyCięstwie,  
wieRni Po PoRażCe!
Vi Halowy turniej Piłki nożnej

W
 sobotę 3 marca 2018 roku od-
był się VI Halowy Turniej Piłki 
Nożnej środowisk Prawniczych 
w Pruszczu Gdańskim organizo-

wany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w  Gdańsku. Na zaproszenie organizatorów od-
powiedzieli przedstawiciele zawodów prawni-
czych z  całej Polski, którzy licznie zgromadzili 
się w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
1 przy ulicy Niemcewicza.

Przed rozpoczęciem piłkarskiej rywalizacji od-
było się losowanie, w wyniku którego 8 drużyn 
uczestniczących w  turnieju zostało podzielo-
nych na dwie grupy. Zgodnie z regulaminem po 
dwie najlepsze drużyny z  każdej grupy uzyski-
wały awans do półfinałów. Nasza reprezentacja, 
której przyszło rywalizować w grupie A, rozpo-
częła turniej od porażki 1:2 z późniejszym trium-
fatorem całych rozgrywek OIRP Toruń. Równie 
gościnni gospodarze okazali się także w drugim 
grupowym meczu, w  którym ulegli OIRP Byd-
goszcz 0:1. Zatem po dwóch spotkaniach sta-
ło się jasne, że gdańszczan zabraknie w półfina-
łach. Z kronikarskiego obowiązku należy jednak 
wskazać, że w  trzecim i  ostatnim meczu w  tur-
nieju gospodarze, znów tylko jedną bramką, 
przegrali z OIRP Olsztyn 0:1.

Czujemy olbrzymi niedosyt, że rywalizacja skończy-
ła się dla nas tak szybko. Rozczarowanie jest tym 
większe, że w  każdym z  rozegranych spotkań mie-
liśmy swoje sytuacje, które mogły przechylić szalę 
zwycięstwa na naszą korzyść. Porażki się zdarzają, 
musimy jednak wyciągnąć z  nich wnioski na przy-
szłość – powiedział kapitan Marcin Czugan.

Grupę B w  przekonującym stylu wygrała 
OIRP Szczecin wyprzedzając Izbę Komorniczą 
Gdańsk, Pomorską Izbę Adwokacką oraz debiu-
tujących w naszym turnieju sędziów Sądu Okrę-
gowego w Gdańsku.

Po zaciętych meczach półfinałowych, w których 
o  awansie do finału – po bezbramkowych remi-
sach – za każdym razem decydował konkurs rzu-
tów karnych, pewniejsi w ich egzekwowaniu oka-
zali się zawodnicy OIRP Toruń oraz OIRP Byd-
goszcz. W  meczu o  3 miejsce komornicy ulegli 
radcom prawnym ze Szczecina 0:2 i w tym roku 
musieli zadowolić się miejscem tuż za podium. 
Warto również nadmienić, że w  ubiegłym roku 
obie ekipy spotkały się dopiero w finale turnieju.

W wielkim finale natomiast mieliśmy derby wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego i  odwieczną 
rywalizację Bydgoszczy z Toruniem. Tym razem 
lepsi okazali się zawodnicy OIRP Toruń, którzy 
pokonali OIRP Bydgoszcz 3:0 zapewniając sobie 
tym samym miano najlepszej drużyny VI Turnie-
ju środowisk Prawniczych.

W tym roku podczas Turnieju rywalizacja spor-
towa była tłem dla spraw ważniejszych. Pod-
czas turnieju zaznajamialiśmy uczestników 
z  sytuacją Kordiana Karczewskiego-Sutu-
ła, fantastycznego chłopaka chorego na cięż-
ką odmianę zaniku mięśni – dystrofię mięśnio-
wą Duchenne’a. Jeszcze raz uprzejmie zachę-
camy do odwiedzenia strony internetowej po-
święconej Kordianowi:https://www.facebo-
ok.com/people/Kordian-Karczewski-Sutu-
%c5%82a/100007521274206.

Na koniec bardzo dziękujemy wszystkim part-
nerom. Turniej tradycyjnie wsparł patronatem 
honorowym Burmistrz Miasta Pruszcz Gdań-
ski, nie zabrakło również patrona instytucjonal-
nego, którym została Currenda Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Sopocie. Patronat medialny udzieliła Gaze-
ta Gdańska oraz portal wybrzeze24.pl.

Pozostaje nam podziękować i  zaprosić wszyst-
kich za rok, na VII edycję Halowego Turnieju Pił-
ki Nożnej środowisk Prawniczych w  Pruszczu 
Gdańskim!

Marcin Czugan
Marcin Woźniak

KlasyFiKaCja 
KońCowa:

1. okręgowa Izba Radców Prawnych 
toruń;

2. okręgowa Izba Radców Prawnych 
Bydgoszcz;

3. okręgowa Izba Radców Prawnych 
Szczecin;

4. Izba Komornicza Gdańsk;

5. Pomorska Izba adwokacka;

6. okręgowa Izba Radców Prawnych 
olsztyn;

7. okręgowa Izba Radców Prawnych 
Gdańsk;

8. Sąd okręgowy w Gdańsku.
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W sobotę, 17 lutego 2018 r. w lasach trójmiejskiego Parku krajobrazowego odbyła się 
kolejna już edycja mistrzostw Polski radców Prawnych i aplikantów w biegach ultra 
i trail. mistrzostwa towarzyszą fantastycznie zorganizowanej imprezie biegowej - 
trójmiejskiemu ultra tracku.

Poniżej podajemy wyniki:
 

KlasyFiKaCja RaDCów PRawnyCH i aPliKantów tRójmiejsKi ultRa tRaCK – zima – 68Km

Msc Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub/Drużyna Okr. 1 Okr. 2
Czas 
sum.

Vśr Różnica

1 28 STUDENCKI Dawid Kościelisko OIRP Kraków 05:27:20 01:10:58 06:38:19 10,2 00:00:00

2 480 URBAŃCZYK Darek Warszawa Randonneurs Polska 05:32:10 01:10:02 06:42:12 10,1 00:03:53

3 59 MUZA Marcin Banino
MGS LAW RUN 
TEAM

06:02:26 01:17:49 07:20:15 9,3 00:41:56

4 68 OLEKSIEWICZ Tomasz Gdansk OIRP Gdańsk 06:07:33 01:18:37 07:26:10 9,1 00:47:51

5 108 RUPNIAK Łukasz Szczecin brak 06:48:33 01:31:56 08:20:30 8,2 01:42:10

6 272 SOBIERAJ Grzegorz Gdynia OIRP Gdańsk 07:01:14 01:35:16 08:36:31 7,9 01:58:11

7 112 BARTOSIEWICZ Adam Gryfino OCR Polska 07:09:23 01:32:52 08:42:16 7,8 02:03:57

8 90 GAJDUS Wiktor Gdańsk
DCT Drużyna Bie-
gowa

07:28:22 01:25:47 08:54:10 7,6 02:15:50

9 259 CIESZYŃSKI Marcin Lębork
Studio BEAUTY Lę-
bork

08:01:47 01:41:45 09:43:33 7 03:05:14

10 
/ 1

153 WORZAŁA Aleksandra Gdańsk OIRP Gdańsk 08:13:50 01:41:26 09:55:16 6,9 03:16:57

tRójmiejsKi PaRK KRajoBRazowy 2018-02-17 tRójmiejsKi ultRa tRaCK – GRuBa PiętnastKa
KlasyFiKaCja RaDCów PRawnyCH i aPliKantów

Msc Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub/Drużyna Okr. 1 Okr. 2
Czas 
sum.

Vśr Różnica

1 1124 POLAK Szymon Koszalin Rozbiegany Koszalin 00:28:24 00:51:27 01:19:51 11,3 00:00:00

2 1345 WOJNAROWSKI Adam Gdańsk OIRP Gdańsk 00:38:06 01:10:15 01:48:22 8,3 00:28:30

3 1354 LIPIŃSKI Michał Unisław OIRP Bydgoszcz 00:39:40 01:09:24 01:49:05 8,3 00:29:14

4 1344 WRÓBLEWSKI Adrian Gdańsk brak 00:39:59 01:09:31 01:49:31 8,2 00:29:40

5 1160 SZYMAŃSKI Jakub Gdańsk brak 00:39:30 01:13:26 01:52:57 8 00:33:06

6 / 1 1368 NOWAKOWSKA Edyta Morąg brak 00:46:07 01:28:02 02:14:09 6,7 00:54:18

ii mistrzostwa Polski Radców Prawnych 
i aplikantów w biegach ultra i trail
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zawody narciarskie Pomorskich 
samorządów Prawniczych

W
  Zawodach Narciarskich Pomorskich Samorządów 
Prawniczych o  Puchar Dziekana ORA w  Gdańsku 
jakie odbyły się 18 lutego 2018 r. na Wieżycy mogli 
wziąć udział adwokaci, sędziowie, radcowie prawni, 

prokuratorzy, notariusze, komornicy, prawnicy „naukowcy”, aplikanci, 

referendarze i członkowie ich rodzin, w tym szczególnie dzieci. Szkoda, że 
organizatorzy nie przewidzieli kategorii właściwej tylko dla prawników, 
byłoby pudło także dla nas! Reprezentowali nas Kolega Marcin 
Flisykowski i Marcin Łopaciński. Gratulujemy!

Reprezentant oiRP Gdańsk 
tomasz oleksiewicz podczas biegu 
maratońskiego w w Barcelonie

„i have a dream this 
perfect dream” to słowa 
piosenki freddiego 
mercury’ego z 1988 
roku, które rozbrzmiały 
podczas tegorocznej, 40 
już edycji zurych marathon 
w barcelonie- niezwykle 
ważnej dla mnie albowiem 
była to też moja okrągła 
czterdziesta rocznica 
urodzin, ale co ważne 
pierwszy maraton w gronie 
najbliższej rodziny i to poza 
granicami Polski.

Z
  punktu widzenia sportowca- ama-
tora, jakim niewątpliwie jestem, 
istotne jest to że do tegoż maratonu 
nie byłem przygotowany w  100%, 

i  choć w  treningu jestem od połowy stycz-
nia 2018 r. to moim celem był maraton war-
szawski- 22.04.2018 r, gdzie planowałem 
zmierzyć się z  moją życiówką- 3h 9’. Nato-
miast udział w  biegu w  Barcelonie zawdzię-
czam mojej żonie, która tak właśnie posta-
nowiła uczcić moje urodziny i sprezentowała 
mi pakiet startowy. W tej sytuacji nie mogłem 
tego odpuścić, jakkolwiek postanowiłem po-
traktować ten maraton jako próbę generalną 
i  sprawdzić na jakim jestem aktualnie etapie 
a przy okazji spędzić miłe chwile z rodziną.

W dniu 11 marca równo o godz. 8:30 jako re-
prezentant OIRP Gdańsk Poland, stanąłem 
na starcie maratonu w Barcelonie. Założenia 
były proste, utrzymać tempo, które pozwoli 
dobiec mi w czasie pomiędzy 3h 15’ a 3h 20’ 
i… udało się, ale powoli…

Do Barcelony wraz z  żoną i  synkiem dotar-
liśmy w  dniu 7 marca, miałem dużo czasu 
by poznać dokładnie trasę, a  dzięki wspól-
nym wyjściom na zwiedzanie miasta, śmia-
ło mogę powiedzieć, że rozruch miałem aż 
nadto przepracowany, podejrzewam, że tych 
spacerów było nawet nieco za dużo, w  nie-
które dni nawet po 15km, a  później jeszcze 
bieganie, ale ten kto był to wie, że warto, 
Barcelona to cudowne miasto.

Od samego początku imprezie towarzyszyła 
niesamowita atmosfera, według mnie organi-
zacja maratonu stała na bardzo wysokim po-
ziomie. Trochę obawiałem się jak logistycz-
nie to wszystko wypadnie, ponieważ krąży-
ły słuchy, że wystartuje około 20 tysięcy bie-
gaczy. Ostatecznie maraton ukończyło około 
16 tysięcy osób, w tym ja z założonym czasem 
3h 19’47”, ostatecznie dobiegając jako 1655 
osoba. Gdyby jednak przyjąć dystans jaki po-
kazał mi zegarek, to przebiegłem o  1200m 
więcej, niby nie dużo, ale to przy tym dystan-
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sie ma znaczenie. Jako ciekawostkę dodam, że 
wśród Polaków zawody ukończyłem jako 26, 
na 214 startujących osób.

Piszą, że Barcelona to jedno z najchętniej od-
wiedzanych przez turystów miast na świe-
cie – nie dziwię się, zdecydowanie polecam 
jako miasto do zwiedzania i  miejsce do bie-
gania. Według mnie największą atrakcją ma-
ratonu była trasa, która według organizato-
rów dawała duże możliwości do bicia rekor-
dów. Dzięki niedużym przewyższeniom trasa 
stwarzała spore szanse nie tylko ukończenia 
jej w  zakładanym czasie, ale również, poda-
rowała możliwość obserwowania wielu nie-
samowitych miejsc, miejsc dla których zjeż-
dżają tu turyści z  całego świata. Start mara-
tonu umiejscowiony był na Placu Hiszpań-
skim (Placa de Espańa), który przylega do 
wzgórza Montjuic. Na wzgórzu tym znajdu-
je się centrum olimpijskie, gdzie w 1992 roku 
odbyła się Olimpiada. Natomiast sama trasa 
przebiega obok tak znanych zabytków mia-
sta jak Stadion F.C. Barcelona- Camp Nou, 
La Sagrada Familia- katedra zaprojektowa-
na przez A. Gaudiego, Plac Kataloński, Stare 
Miasto czy słynnej ulicy La Rambla.

Fantastyczny jest też doping miejscowych kibi-
ców, których nie zabrakło na żadnym z 42 km 
trasy- przepiękne uczucie, to jakby cały czas 
biec przez stadion dopingujących cię ludzi.

Mój bieg oceniam jako dobry, z  niewielkim 
plusikiem. Zgodnie z  założeniami szło mi do 
około 33 kilometra, później trochę zabrakło 
mocy, jakby moje nogi postanowiły biec in-
nym tempem niż głowa, nie byłem w  stanie 
utrzymać założonego tempa. Na mecie czu-
łem lekki niedosyt, ale niczego nie żałuję, 
tego dnia było mnie stać tylko albo aż na tyle. 
Podsumowując mogę powiedzieć, że gorąco 
polecam maraton w Barcelonie, sam już my-
ślę o powrocie tam w przyszłym roku.

Tomasz Oleksiewicz

SPORT
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stabilna forma koszykarzy oiRP 
Gdańsk- V miejsce na turnieju 
w Poznaniu

z radością informujemy, 
że nasza koszykarska rep-
rezentacja powtórzyła swój 
wynik sprzed roku zajmując 
V miejsce na bardzo mocno 
obsadzonym prawniczym 
turnieju koszykarskim roz-
grywanym 7 kwietnia 2018 r. 
w Poznaniu. turniej organi-
zowany jest przez okręgową 
radę adwokacką w Poz-
naniu i była to już jego Vii 
odsłona.

W
  tym roku oprócz naszej dru-
żyny do rywalizacji przystą-
piły drużyny: ORA Poznań, 
OIRP Poznań, Wrocław, Szcze-

cin, ORA Warszawa, Orły Temidy Warszawa 
oraz niezawodni Komornicy Warszawa. Turniej 
z  roku na rok staje się coraz większym przed-
sięwzięciem, co widać zarówno po liczbie dru-
żyn, sponsorów, jak i  uczestników poturniejo-
wego spotkania integracyjnego. Organizato-
rzy prowadzą go w  koleżeńskiej, ale profesjo-
nalnej atmosferze, z życzliwością i uśmiechem 
rozwiązują wszelkie napotykane przeciwno-
ści. Pomimo względnie niewysokiego wpisowe-
go zapewnili wszystkim drużynom zarówno na-
poje, batony energetyczne, kanapki, jak i lunch 
w formie pizzy oraz profesjonalną obsługę me-
czy z  profesjonalnymi sędziami. Dla najlep-
szych drużyn przewidziano puchary, ponadto 
była dodatkowa nagroda dla najlepszego gra-
cza i drużyny/zawodnika fair play. Każda druży-
na otrzymała pamiątkowe dyplomy.
 
Nasza drużyna po przeprowadzonym przed-
turniejowym losowaniu online (na facebo-
oku) znalazła się w  grupie B, w  której o  dwa 
premiowane awansem do kolejnej fazy roz-
grywek miejsca musiała walczyć z  Komor-
nikami Warszawa, Wrocławiem (obrońcy 
tytułu) oraz z  gospodarzami ORA Poznań. 
Szczególnie mecz z  gospodarzami turnieju 
zapowiadał się bardzo interesująco, ponie-
waż w  poprzedniej edycji turnieju po zacię-

tym meczu z  tą właśnie drużyną nasi repre-
zentanci stracili szanse na udział w  półfina-
le. Nasi zawodnicy byli bardzo zmotywowa-
ni i żądni rewanżu za ubiegłoroczną porażkę.

W  pierwszym meczu nasza reprezenta-
cja pewnie pokonała drużynę Komorni-
ków z  Warszawy pozwalając przeciwniko-
wi na zdobycie jedynie 3 oczek (!). Dobra gra 
zwłaszcza w obronie napawała optymizmem 
przed zbliżającymi 
się dwoma najważ-
niejszymi meczami. 
W drugim grupowym 
meczu na naszą dru-
żynę czekał już go-
spodarz rozgrywek 
– a  więc nasi koszy-
karze mieli szanse 
do rewanżu. Po bar-
dzo zaciętym meczu, 
z  emocjami do koń-
cowej syreny, mu-
sieliśmy uznać wyż-
szość drużyny go-
spodarzy – pokona-
li naszą drużynę mi-
nimalną przewagą 
punktów. Oznaczało to, że aby kontynuować 
przygodę w  fazie pucharowej nasza druży-
na musiałaby wygrać ostatni mecz grupowy 
z  teoretycznie najmocniejszą drużyną spo-
śród wszystkich ekip. Dobre wejście w mecz 
i  wola walki naszych koszykarzy nie wystar-
czyły na Wrocław, który finalnie odniósł do-
syć pewne zwycięstwo. Pomimo dwóch pora-
żek bardzo dobry bilans małych punktów po-
zwolił naszej drużynie na sklasyfikowanie na 
V miejscu, a więc najwyżej spośród ekip, któ-
re kończyły rywalizację w fazie grupowej.

Cały turniej ponownie wygrał nasz grupowy 
rywal – drużyna z Wrocławia, której serdecz-
nie gratulujemy! 

Turniej w Poznaniu był świetna okazją do pro-
wadzenia sportowej i  utrzymywanej w  du-
chu fair – play rywalizacji; pozwolił zawrzeć 
nowe lub pogłębić dotychczasowe znajomo-
ści z  prawnikami z  niemal całej Polski. Pod-
czas integracyjnego spotkania poturniejowe-
go wyśmienicie się bawili prawnicy różnej ka-
tegorii wiekowej. W składzie naszej drużyny 

znaleźli się radcowie prawni: Michał Drobysz, 
Jakub Strykowski, Paweł Kuropatwa, radco-
wie prawni in spe (po tegorocznych wyczer-
pujących egzaminach radcowskich): Michał 
Kamzelewski, Przemysław Rogiński, Michał 
Chamera, oraz aplikanci: Damian Wiórek, Ja-
cek Michalski, Mateusz Szymański.

Dziękujemy Radzie OIRP za udzielone dru-
żynie wsparcie finansowe wyjazdu na turniej.

Zainteresowanych zaś grą w  koszykówkę 
z naszej Izby zapraszamy do kontaktu – roz-
ważany jest m. in. udział drużyny w trójmiej-
skiej amatorskiej lidze koszykówki (od paź-
dziernika); wszelkie zgłoszenia uzupełnienia/
wzmocnienia drużyny proszę przesyłać ma-
ilowopawelkuropatwa@o2.pl.

Opracował: Paweł Kuropatwa 
i Damian Wiórek
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V edycja siatkarskiego turnieju 
Środowisk Prawniczych

serdecznie dziękujemy 
wszystkim za udział 
i obecność w piątej edycji 
siatkarskiego turnieju 
Środowisk Prawniczych 
o Puchar Prezesa sądu 
okręgowego w gdańsku 
oraz za jego wsparcie!

W
 niniejszej edycji Turnieju nie 
było zaskoczenia kto tym ra-
zem obejmie Puchar Preze-
sa w  posiadanie. Przedme-

czowe porównywanie sił wystarczyło, aby z du-
żym prawdopodobieństwem oszacować pierw-
szą lokatę. Adwokaci otrzymali duży zastrzyk 
młodzieńczej energii w  liczbie 2 osób. Komor-
nikom ubyło zawodników, przez co zostali zmu-
szeni do walki o honor. Radcowie pomimo uzu-
pełnienia składu nie zdążyli się zgrać. Notariu-
sze nie zabrali ze sobą dopingu (poświadczamy, 
że z dopingiem grali „jakby wstąpił w nich sza-
tan”) tj. kibiców. Z kolei sędziowie najmłodsi też 
już nie są Jedynie Prokuratorzy byli nad wyraz 
zmotywowani, aby walczyć od ostatniej kropli 
potu (czyżby wizja walki w  finale z  zielonymi 
dodawała im skrzydeł?).

Elektroniczna Wróżka Zębuszka (znak cza-
sów) nieco nas zaskoczyła. W  Grupie śmier-
ci (Grupa A) znalazły się najsilniejsze zespoły 
Adwokatów, Sędziów i Radców przez co Gru-
pa B (Notariusze, Prokuratorzy, Komornicy) 
mogła odetchnąć z nieukrywaną ulgą zaś my 
od ustnych niezadowoleń z  tytułu rozkładu 
sił. Być może taki układ sił spowodował, że 
Prokuratorzy ze zdwojoną siłą walczyli o każ-
dy punkt. (półfinał S-P, 2:1).

Zacięte walki były i  w  jednej i  drugiej gru-
pie. Brak wsparcia dostatecznej liczby kibi-
ców najbardziej odczuwalny był u  Notariu-
szy i  Radców (Gdzie się podziała Pani Wan-
da?). Acz i  Sędziom by się co nieco przydało 
(a  Pani Szumilas?), bowiem Pani Jolanta jest 
niewystarczająca, aby w  pojedynkę z  fioleto-
wych wycisnąć 100% soku (musi i kijek, i mar-
chewka).

Ciekawe spostrzeżenie – gra w Grupie B zie-
loni, biali (komornicy) i czerwoni przypomina-
ła kamień-papier-nożyce (sety N-K 0:2; K-P 
1:2 ; N-P 1:2). Komornicy, mimo braku rezer-
wowych i  walki w  5 osób, mocno dali się we 
znaki prokuratorom wyciskając z nich siódme 
poty. Werwa czerwonych starczyła aż do pół-
finałów, gdzie niestety ulegli fioletowym. Być 
może dlatego, że fioletowi gdzieś tam w kaza-
matach kamienic przy ul. Nowe Ogrody pota-
jemnie trenowali (do czego się przyznali)

Niestety, zgodnie z szacunkami, doświadcze-
nie musiało ulec młodzieńczym ogniu serc. 
Adwokoty rozniosły Sędziów 0:2zdobywa-
jąc kolejny raz tytuł mistrzów STśP! I radości 
zielonych nie było końca! 😀

Najlepszym zawodnikiem Turnieju (MVP 
z ang. Most Valuable Player) wg. Sędziów bo-
iskowych został Adrian G. z Adwokatów i Do-
rota Z. z Sędziów. Gratulujemy! (zgodnie z na-
szą najlepszą wiedzą nie są o  nic oskarżeni, 
lecz nie wiem czy możemy podać pełne nazwi-
ska, gdyż zewsząd tym straszą tym RODO 😀 )

Pragniemy ogłosić, że będziemy szykować ko-
lejną edycję turnieju na jesieni 2018 r.
Zatem moi drodzy Zawodnicy – proszę już te-
raz trenować (nie odkładać tego na później!) 
i zgrywać się w zespołach. Kapitanowie są pro-
szeni o wzięcie swoich drużyn w ryzy i przypil-

nowanie co do powyższego obowiązku.
„Przełożonych” zespołów (Prezes, Dzieka-
ni, Kierownicy) prosimy o nadzorowanie swo-
ich podopiecznych, tak aby zespoły przyniosły 
jeszcze większą chlubę swojemu samorządowi 
na następnej edycji Turnieju!  

Do zobaczenia!
r.pr. Piotr Grubba /r.pr. Rafał Tołwiński

Pochwalić należy Komorników, którzy 

przeżyli swoistą decymację. brak 

liczebności wojowników i wojownic-

zek groźnie zajrzał im w oczy. mimo 

widma klęski stawili się w sile pięciu 

mężów i z podniesioną głową dzielnie 

bronili honoru izby gdańskiej!

dziękujemy również Panu Prezesowi 

sądu okręgowego 

w gdańsku za patronat i obecność 

oraz samorządom – za wsparcie finan-

sowe i informacyjne.

Ponadto dziękujemy uprzejmości 

firmie torus i alchemia 

(w tym panom z obsługi) za 

udostępnienie obiektu na potrzeby 

turnieju oraz sędziom boiskowym za 

sprawne przeprowadzanie meczy.

specjalne podziękowania dla was, 

drodzy zawodnicy, za to że tworzycie 

ten turniej!

SPORT
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ZAGRANICA

wybrane orzecznictwo trybunału 
sprawiedliwości ue

oPinia RzeCzniKa GeneRalneGo  
w sPRawie C-207/16 ministeRio FisCal

Rzecznik generalny Henrik Saugmandsgaard Øe zaproponował 
Trybunałowi stwierdzenie, że nawet przestępstwa, które nie są 
szczególnie poważne, mogą uzasadniać dostęp do podstawowych 
metadanych łączności elektronicznej, o  ile ten dostęp nie 
powoduje poważnego naruszenia prywatności. Więcej informacji 
znajduje się tutaj.

______________________________________________________________________   

wyRoK w sPRawaCH PołąCzonyCH 
C-331/16 K. /staatsseCRetaRis Van 
VeiliGHeiD en justitie oRaz C-366/16 H. F./
BelGisCHe staat (PRawo PoBytu i zaRzuty 
DotyCząCe zBRoDni wojennyCH)

Konieczność ograniczenia swobody przemieszczana się 
i pobytu obywatela Unii lub członka jego rodziny, podejrzanego 
o  udział w  popełnieniu w  przeszłości zbrodni wojennych, 
powinna podlegać indywidualnej ocenie. Ocena ta wymaga 
wyważenia, z  jednej strony, zagrożenia, jakie stanowi dana 
osoba dla podstawowych interesów społeczeństwa państwa 
przyjmującego, a  z  drugiej strony, ochrony praw obywateli Unii 
i członków ich rodzin. Więcej informacji znajduje się tutaj.

______________________________________________________________________

wyRoK w sPRawie t-554/14 lionel anDRés 
messi CuCCittini / euiPo

Lionel Messi może zarejestrować swój znak towarowy „MESSI” 
dla artykułów i odzieży sportowej. Renoma zawodnika 
piłkarskiego znosi podobieństwa wizualne i fonetyczne między 
jego znakiem a znakiem towarowym „MASSI” należącym do 
jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw. Więcej informacji 
znajduje się tutaj.

______________________________________________________________________

wyRoK w sPRawaCH PołąCzonyCH C-195/17, 
oD C-197/17 Do C-203/17, C-226/17, C-228/17, 
C-254/17, C-274/17, C-275/17, oD C-278/17 Do 
C-286/17 i oD C-290/17 Do C-292/17 HelGa 
KRüsemann i in. / tuiFly GmBH

„Dziki strajk” załogi w następstwie niespodziewanej zapowiedzi 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie stanowi „nadzwyczajnej 
okoliczności” pozwalającej przewoźnikowi lotniczemu na 
zwolnienie się z  obowiązku odszkodowania w  przypadku 

odwołania lub dużego opóźnienia lotu Ryzyko wynikające ze 
skutków społecznych towarzyszących tego rodzaju środkom 
należy uznać za wpisujące się w ramy normalnego wykonywania 
działalności przewoźnika lotniczego. Więcej informacji znajduje 
się tutaj.

____________________________________________________________________   

wyRoK w sPRawie C-441/17 Komisja / 
PolsKa (PuszCza BiałowiesKa)

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze 
Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii 
Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego 
obszaru. Więcej informacji znajduje się tutaj.

______________________________________________________________________

wyRoK w sPRawie C-414/16 VeRa 
eGenBeRGeR / eVanGelisCHes weRK FüR 
DiaKonie unD entwiCKlunG eV

Wymóg określonej przynależności religijnej w  celu uzyskania 
zatrudnienia na stanowisku pracy w  kościele musi podlegać 
skutecznej ochronie sądowej Wymóg ten musi być konieczny 
i w świetle etyki kościoła obiektywnie podyktowany charakterem 
lub warunkami wykonywania danej działalności zawodowej 
oraz być zgodny z  zasadą proporcjonalności. Więcej informacji 
znajduje się tutaj.

______________________________________________________________________

wyRoK w sPRawie C-320/16 
uBeR FRanCe sas

Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia 
działalności transportowej w ramach usługi UberPop i ścigać je na 
drodze karnej bez uprzedniego notyfikowania Komisji projektu 
aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności. Więcej 
informacji znajduje się tutaj.
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ŚwiaDCzenia Dla uCzestniKów 

Dla uczestników imprezy zapewniamy: 
•	 profesjonalną organizację wszystkich tras 

(mapy, zadania dodatkowe, obsługa), 
•	 ognisko i poczęstunek, 
•	 puchary dla zwycięzców i pamiątkowy 

dyplom dla każdego 
•	 fotorelację z imprezy Dla uczestników trasy 

aR, dodatkowo: 
•	 plastrony sportowe z numerem startowym 

i logotypem oiRP 
•	 wynajem kajaków i osprzętu na czas 

zawodów	•	profesjonalne	zadanie	
alpinistyczne.

oPłaty staRtowe za uDział 
w RajDzie uCzestniCy zaPłaCą 
nastęPująCe oPłaty staRtowe: 
trasa Rodzinna - 30 zł/ osoba 
trasa turystyczna - 50 zł/ osoba 
Bieg na orientację - 50 zł osoba 
adventure Race - 150 zł/osoba 
termin tańszego wpisowe upływa 31 lipca br. 
Po tej dacie wpisowe ulega podwyższeniu: 
trasa aR – 200 zł / osoba 
trasa Bno i turystyczna – 60 zł / osoba 
trasa Rodzinna – 40 zł / osoba 

Ramowy HaRmonoGRam imPRezy 

Rajd odbędzie jak w roku poprzednim w siedzibie 
ekajaki.pl w miejscowości Parchowo, niedaleko 
trójmiasta. 

soBota 01.09.2018 
•	 od 7:00 – otwarcie bazy dla uczestników rajdu, 

rejestracja, rozdawanie pakietów startowych. 

•	 10:00 – oficjalne otwarcie imprezy. 

•	 10:15 – trening z mapą „na sucho” 

•	 10:30 – start trasy aR 

•	 12:00 – 13:00 – start trasy turystycznej; start 
trasy Bno start trasy Rodzinnej. 

•	 15:00 – otwarcie bufetu dla uczestników. 

•	 16:00 – Dekoracja zwycięzców trasy Rodzinnej. 

•	 16:30 – Dekoracja zwycięzców trasy turystycznej 
i Bno. 

•	 17:00 – Rozpoczęcie ogniska z kiełbaskami. 
 
RoDziinna 5 Km 
tuRystyCzna 10--15 Km 
aDVentuRe RaCe 50 Km 
BieGi na oRientaCję 10 Km 

•	 21:00 – Dekoracja zwycięzców trasy aR  

i zakończenie imprezy. 

iii Rajd 
Przygodowy 
o Puchar 
Dziekana
1.09.2018

Z
apraszamy wszystkich chętnych prawników oraz ich bliskich i przy-
jaciół (w tym także pracowników jednostek naukowych i instytucji 
prawnych) do udziału w II Rajdzie Przygodowym OIRP w Gdańsku 
o  Puchar Dziekana. Rajd odbędzie w  pierwszy weekend września 

br. (01.09.2018). Impreza ma charakter turystyczno – sportowy, a trasy zo-
staną dopasowane do różnorodnych oczekiwań uczestników. W niezmienio-
nym zakresie wspólne pozostanie poruszanie się z mapa i kompasem w tere-
nie. Zapraszamy na fajną przygodę w ciekawej konwencji, podczas której każ-
dy z Was będzie mógł się sprawdzić, a przy okazji pobawić. Bardzo serdecznie 
zapraszamy rodziny z dziećmi. Dla dzieciaków na trasie przewidujemy mnó-
stwo atrakcji i emocji związanych z poszukiwaniem ukrytych w lesie tajemnic.

ReJeStRacJa
Po zarejestrowaniu się na podanej przez organizatora stronie internetowej 
za pomocą specjalnego formularza rajdowego, uczestnicy otrzymują ema-

ila z potwierdzeniem rejestracji. Informacja o adresie strony zostanie poda-
na na stronie OIRP Gdańsk www.oirp.gda.pl (zakładka Wiadomości). 

InfoRMacJe Różne 
Wszelkie dalsze informacje umieszczane będą na stronie internetowej 
OIRP w Gdańsku www.oirp.gda.pl (zakładka Wiadomości). Koordynato-
rem Rajdu z ramienia naszej Izby jest Ania Kluczek – Kollar, wszelkie py-
tania prosimy kierować na adres: oirpadventurerace@gmail.com Odwie-
dzajcie nas też na Facebook’u https://www.facebook.com/rajdprzygodo-
wyoirpgdansk/. Na profilu FB znajdziecie wszystkie aktualności, ale także 
film i zdjęcia z poprzednich edycji Rajdu. 

Serdecznie zapraszam! 
Ania Kluczek – Kollar Koordynator Rajdu OIRP Gdańsk

TURYSTYKA
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V Pomorski ogólnopolski Rajd Pieszy Radców 
Prawnych Dębki 7-10.06.2018 relacja

V 
Pomorski Ogólnopolski Rajd Pieszy Radców Prawnych do-
biegł końca. Po zakończeniu Rajdu można stwierdzić, że Rajd 
był bardzo udany i  wyjątkowy. Dopisało właściwie wszystko: 
wspaniali uczestnicy, położony kilkadziesiąt metrów od morza 

ośrodek, dużo słońca, piękne nadmorskie krajobrazy. Piesze nadmorskie 
spotkania radców prawnych z  całej Polski to pomysł dziekana Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Jerzego Moska. Podczas czwartej 
edycji rajdu, która miała miejsce w zeszłym roku w Piaskach udało się zre-
alizować główną ideę rajdu, przybyli nań bowiem radcowie prawni z róż-
nych zakątków naszego kraju. W tym roku rajd cieszył się jeszcze więk-
szym powodzeniem, odnotowaliśmy rekordową frekwencję. W założeniu 
jest to impreza turystyczna, w przystępnej cenie, mająca na celu integra-
cję środowiska radców prawnych przez aktywny wypoczynek.

DęBKI
Tegoroczny Pomorski Rajd Pieszy odbył się w  Dębkach. Jest to letni-
sko położone w gminie Krokowa, nad Morzem Bałtyckim, znane z pięk-
nej plaży oraz z uroków wpływającej nieopodal do morza rzeki Piaśnica. 
Bazą noclegowo-wypadową był ulokowany blisko linii brzegowej Pensjo-
nat Baracuda. Rajd rozpoczął się od uroczystej kolacji z  pieczonym dzi-
kiem, doskonałą karkówką i piwem. Wszystko smakowało, zaś pieczony 
dzik szczególnie przypadł do gustu uczestników.

DZIeń PIeRwSZy
Następnego dnia rano wybraliśmy się na wycieczkę z Dębek do  Białogó-
ry (w sumie wyszło ok. 10 km) z udziałem przewodnika. Trasa wiodła czę-
ściowo przez nadmorskie lasy ale głównie rozleniwioną, urokliwą, sze-
roką plażą, pełną odbijającego się w  piasku słońca. Ruszyliśmy żwawo, 
choć jak to zwykle bywa, uformowała się tzw. czołówka, grupa pościgo-
wa i ci spokojnie spacerujący. Organizatorzy przyjmują, że jest to normal-
na sytuacja i każdy radca prawny-piechur znajdzie na rajdzie swoje miej-
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sce i tempo. Po lewej mijaliśmy plażowiczów bardziej roznegliżowanych, 
czego nie da się uniknąć w tym miejscu. Z uwagi na wysoką temperaturę, 
ale też i piękno bałtyckiej plaży, grupa urządziła sobie pół godzinny odpo-
czynek. Przejrzyste powietrze, błękit morza przechodzący w zieleń, cisza 
i spokój tak udzieliły się wycieczce, że trudno było wstać i kontynuować 
wyprawę. Jednak szybko wróciliśmy do regularnego tempa i  już wkrót-
ce byliśmy w Białogórze. Tam czekał na nas autobus, którym pojechaliśmy 
wokół jeziora Żarnowieckiego, odwiedzając po drodze wieżę widokową 
w Gniewinie (wspaniałe widoki na okolicę!), największą w kraju elektrow-
nię szczytowo-pompową, i na końcu – choć już tylko w opisie pani prze-
wodnik i  z  okien autobusu – opactwo benedyktynek w  Żarnowcu. Wie-
czór, który większość z uczestników spędziła na plaży, upamiętnił wspa-
niały zachód słońca.

DZIeń DRuGI
Drugiego dnia rajdu organizatorzy zaplanowali spływ kajakowy. Wpraw-
dzie rajd ma charakter pieszy, niemniej mając możliwość podziwiania uro-
ków pięknej rzeki Piaśnicy, trudno było z tej atrakcji zrezygnować. Zresz-
tą wybór okazał się trafny, co potwierdzały pełne emocji relacje uczest-
ników. Dwie pary pobiły nawet rekord czasu (turystyczny) spływu. Rzeka 
bardzo czysta, wijąca się powoli w kierunku Morza Bałtyckiego, nie stano-
wiła może wyzwania dla doświadczonych kajakarzy, niemniej wszystkim 
dała cenne chwile aktywnego wypoczynku, a o to na naszych rajdach cho-
dzi. Popołudnie spędziliśmy leniwie na plaży.

PożeGnanIe
Wieczorem czekała na nas kolacja, pożegnalny grill i świadomość, że to, co 
piękne, szybko przemija. Cóż Rajd się zakończył.

DZIęKuJeMy ucZeStnIKoM I ZaPRaSZaMy Za RoK
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Rajdzie. Mamy nadzieję, 
że aktywnie wypoczęliście. Tym, którzy nie byli na Rajdzie mówimy hmm… 
może będzie okazja w przyszłym roku.

Dziękujemy również Krajowej Radzie Radców Prawnych za częściowe fi-
nansowe wsparcie organizowanej przez nas imprezy.

Michał Jasiak
Bartosz Szolc-Nartowski
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XXiX ogólnopolska spartakiada 
Prawników w opolu

szanowni Państwo, spartakianie!

Ruszyły zapisy na tegoroczne święto prawników i  sportu – Spartakiada 
2018. Zachęcamy do zapoznania się (i  oczywiście wypełnienia) 
formularza rejestracyjnego , który już dostępny jest na stronie http://
spartakiada2018.opole.pl/

RaMowy PRoGRaM:

ŚRoDa – 12 wRZeŚnIa 2018 RoKu
• 12:00 – Otwarcie Biura Spartakiady ( Studenckie Centrum Kultury )
• od 14:00 – Rejestracja uczestników – przyjazd i zakwaterowanie 

(SCK)
• 18:00 – 24:00 – Miasteczko 

Spartakiadowe na Kampusie 
Uniwersytetu Opolskiego

• 21:00 – 22:00 – Spotkanie koordynatorów 
zawodów sportowych, w tym odprawy 
kapitanów konkurencji drużynowych (aula 
Instytutu Politologii UO)

cZwaRteK – 13 wRZeŚnIa 2018 RoKu
• 7:00 – 10:00 – śniadanie (Studenckie 

Centrum Kultury)
• 8:00 – 12:00 cd. Rejestracja uczestników 

– przyjazd i zakwaterowanie ( aula 
Instytutu Politologii UO )

• 9:30 – Uroczyste otwarcie XXIX 
Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników 
w Opolu

• 10:00 – 18:00 – Zawody sportowe 
wg. Szczegółowego harmonogramu 
Spartakiady

• 13:00 – 16:30 – Obiad ( Studenckie 
Centrum Kultury )

• 19:00 – 21.00 – Kolacja ( Centrum 
Rozrywkowe Kubatura )

• 19:00 – 2:00 – Przebojowe Opole 
(Kubatura )

PIąteK – 14 wRZeŚnIa 2018 RoKu
• 7:00-10:00 – śniadanie ( Studenckie 

Centrum Kultury )
• 9:00 – 18:00 – Zawody sportowe 

wg. Szczegółowego harmonogramu 
Spartakiady

• 13:00 – 16:30 – Obiad (Studenckie 
Centrum Kultury)

• 20:00 – 2.00 – Uroczysta Gala w Centrum 
Wystawienniczo – Kongresowym

SoBota – 15 wRZeŚnIa 2018 RoKu
• 7:00 – 10:00 – śniadanie ( Studenckie 

Centrum Kultury)
• 9:00 – 18:00 – Zawody sportowe 

wg. Szczegółowego harmonogramu 

Spartakiady
• 13:00 – 16:30 – Obiad ( Studenckie Centrum Kultury )
• 19:00 – 2.00 – Piknik na terenach Radia Opole (Restauracja 

Radiowa)

nIeDZIeLa – 16 wRZeŚnIa 2018 RoKu
• 7:00 – 10:00 – śniadanie (Studenckie Centrum Kultury)
• Do 15:00 – wykwaterowanie i wyjazd uczestników
• 15:00 – 18:00 zamknięcie Biura Spartakiady

TURYSTYKA
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