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przedstawiamy Wam kolejne wydanie naszego biuletynu radcowskiego.
Jest to w zasadzie kronika wydarzeń roku 2019. Mamy więc informacje
o posiedzeniach rady, zajętych stanowiskach przez prezydium rady,
radę i zgromadzenie okręgowe. Rubryka „Z życia izby” zawiera
informacje o podejmowanych działaniach integracyjnych i pro
bono. Odnotowania wymaga duża aktywność komisji zagranicznej,
w numerze Czytelnik znajdzie szczegółowy opis organizowanej przez
gdańską izbę międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony
danych osobowych. Biuletyn zawiera także informacje o aktywności
turystycznej i sportowej naszej Izby. Jest tez naturalnie miejsce na opis
najważniejszych wydarzeń z udziałem aplikantów.
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Z ŻYCIA IZBY

Posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku
Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
15 stycznia 2019 r.
W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska,
radcy prawnego Pawła Adamowicza, Dziekan Jerzy Mosek
przedstawił sylwetkę Zmarłego.
Wskazał na Jego dokonania w rozwoju Gdańska, działania
w obronie samorządności i demokracji oraz wzorowe współdziałanie z samorządem radców prawnych.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Prezydenta Pawła Adamowicza.
Porządkiem posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:
1. Skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku
zmarłego radcy prawnego Kol. Jerzego Ciszewskiego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Członkowie Rady chwilą milczenia uczcili pamięć zmarłego Kolegi Jerzego Ciszewskiego.
2. Skreślenie z listy dwojga radców prawnych OIRP w Gdańsku dwojga radców prawnych – na wnioski własne. Uchwały podjęto jednogłośnie.
3. Po zapoznaniu się z dwa wnioskami – jednogłośnie podjęto uchwały o wpisie dwojga Wnioskujących na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.
4. Wnioski Komisji ds. wpisów z przeprowadzonych rozmów
z kandydatami o wpis na listę radców prawnych – referował członek Komisji Kol. Zbigniew Wojciechowski.
Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji ds. wpisów
co do spełniania przez troje Wnioskodawczynię ustawowych przesłanek wpisowych, Rada podjęła uchwały
o wpisach Wnioskujących na listę radców prawnych OIRP
w Gdańsku.
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5. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z ustaniem pracy
na stanowisku asystenta sędziego – Rada jednogłośnie
podjęła uchwałę uwzględniającą ww. wniosek
6. Jednogłośnie podjęto uchwałę o dofinansowaniu imprez
kulturalnych organizowanych dla radców prawnych i dla
aplikantów – zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji ds. Kultury OIRP w Gdańsku.
7. Sprawy aplikacji – osoby referujące: Dziekan Jerzy Mosek
i Kierownik Szkolenia Aplikantów Kol. Tadeusz Jackowski.
7.1. Pierwsza grupa spraw dotyczyła wpisów na listę aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku oraz wniosków aplikantów o zaliczenie odpowiednio I i II roku aplikacji radcowskiej, pomimo opuszczenia zajęć w wymiarze większym niż
jest to określone w § 28 Regulaminu odbywania aplikacji
radcowskiej. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie,
Rada podjęła stosowne uchwały w tym przedmiocie.
7.2. Kolejną grupą spraw przedstawionych Radzie do rozpoznania w tej części posiedzenia było rozpatrzenie dziewięciu wniosków aplikantów innych Izb o przeniesienie ich
wpisów na listę aplikantów OIRP w Gdańsku oraz wniosku
aplikanta o skreślenie z listy aplikantów OIRP w Gdańsku
– na wniosek własny.
Rada podjęła kolejne uchwały uwzględniające złożone
wnioski.
7.3. Rada podjęła uchwały dotyczące zmiany i wyznaczenia patronów dla aplikantów naszej Izby.
Kierownik szkolenia aplikantów Kol Tadeusz Jackowski
przedstawił kandydatury radców prawnych, którzy mieli by
objąć patronaty nad aplikantami I roku aplikacji radcowskiej.
W głosowaniu podjęto jednogłośnie uchwałę o wyznaczeniu
patronów zgodnie z przedłożonymi propozycjami.
7.4. Kierownik szkolenia aplikantów Tadeusz Jackowski
przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminu uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską. Stosunkiem głosów 16 za, przy jednym głosie wstrzymującym
się, podjęto uchwałę ustalając powyższy termin na dzień
31 stycznia 2019 roku.
7.5. Kierownik szkolenia aplikantów przedstawił projekt
uchwały w sprawie określenia jednolitych terminów spłaty
rat opłaty rocznej za aplikację w roku 2018, zgodnie z którym opłaty te mogą być płacone w dwóch lub też w sześciu
ratach. Na pytania członków Rady przedstawił argumenty
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

przemawiające za takim podziałem rat. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
7.6. Kierownik szkolenia aplikantów przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyznania wyróżnień aplikantom radcowskim za najlepsze wyniki w roku szkoleniowym 2018.
Zgodnie z przedłożoną propozycją jednemu aplikantowi
z każdego roku aplikacji, który uzyskał najlepsze wyniki
w roku szkoleniowym 2018 w ramach wyróżnienia obniżono opłatę za aplikację o 15%. Grupie 12 aplikantów, którzy uzyskali również wysokie wyniki w ramach wyróżnienia obniżono opłaty za aplikację o 10%. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
8. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego o anulowanie punktów za III cykl szkoleń zawodowych, z uwagi na
niewykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od
2015 r. do 2017 r. odmówiono zmniejszenia Wnioskodawczyni liczby punktów szkoleniowych do zera.
Wniosek radcy prawnego nie został uwzględniony.
9. Dziekan przedstawił sprawy przekazane informacyjnie od
Rzecznika Dyscyplinarnego:
9.1 – zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-40/18/RT, R-211/18/KW/P, R-215/18/KW/P,
R-219/18/KW/P, R-222/18/KW/P, R-292/18/P,
R-301/18/P, R-304/18/P, R-308/18/P,R-309/18/P, R-311/18/P, R-318/18/P, R-319/18/P, R-322/18/P,
R-323/18/P, R-324/18/P, R-329/18/P, R-330/18/P,
R-331/18/P, R-335/18/P, R-337/18/P, R-347/18/KW/P,
R-346/18/P, R-348/18/KW/P, R-351/18/P, R-353/18/P,
R-354/18/P, R-363/18/P, R-377/18/P, R-385/18/P,
R-388/18/P;
9.2 – zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-25/18/ASC, R-48/18/ASC, R-63/18/ASC, R-69/18/BC,
R-127/18/AK/P, R-128/18/AK/P, R-139/18/KSW/P,
R-147/18/KSW/P, R-149/18/KSW/P, R-157/18/RT/P,
R-158/18/RT/P, R-183/18/KW/P, R-185/18/KW/P,
R-191/18/AMN/P, R-192/18/AMN/P, R-199/18/AMN/P,
R-200/18/AK/P, R-201/18/AMN/P, R-208/18/AMN/P,
R-245/18/PS, R-248/18/KSW, R-249/18/BC,
R-277/18/KSW/P, R-326/18/AMN/P, R-361/18/AK/P,
R-374/18/AK/P, R-397/18/ASC/P, R-399/18/PS,
R-402/18/PS, R-403/18/PS, R-410/18/AK,
R-411/18/AK/P, R-422/18/AK, R-423/18/AK,
R-427/18/MT/P, R-428/18/MT/P;
9.3 – zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-52/15, R-60/15, R-65/15, R-135/15, R-24/16,
R-38/17/PS, R-52/17/MT, R-64/17/RT, R-71/17/PS,
R-95/17/AK, R-99/17/RT, R-100/17/RT, R-111/17/MT,
R-127/17/PS, R-16/18/RT, R-26/18/RT, R-27/18/PS,
R-37/18/RT, R-56/18/RT, R-57/18/RT, R-65/18/RT,
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R-181/18/KW/P, R-216/18/KW/P, R-217/18/KW/P,
R-395/18/MT;
9.4 – zawiadomienie o odmowie przekazania odwołania
do OSD – R-87/17/RT.
10. Sprawy bieżące.
1) Dziekan odpowiadając na pytania Członków Rady poinformował, że przesłano do prasy nekrologi po śmierci Pawła
Adamowicza.
2) Kolega Marcin Czugan poinformował, że na najbliższym
meczu zawodnicy Izby wystąpią z czarnymi opaskami na
ramieniu.
3) Ustalono, że do 29 stycznia 2019 r. złożone zostaną sprawozdania komisji Rady oraz Rzecznika Dyscyplinarnego
i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2018 rok.
4) Sekretarz przedstawił treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Izby oraz treść opinii
OBSiL w tej sprawie. W zgodnej opinii członków Rady należy przedłużyć termin do udzielenia odpowiedzi na wniosek ze względu na istniejące wątpliwości co do zakwalifikowania części wnioskowanych informacji do informacji
publicznej oraz konieczności uzyskania od wnioskodawcy
informacji odnośnie do ustawowej przesłanki udzielenia
informacji przetworzonej.
5) Ustalono, że następne posiedzenie Rady i Prezydium odbędzie się dnia 12.02.2019 r.
Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku z dnia
12 lutego 2019 r.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek.
W związku ze stawieniem się na posiedzenie Rady aplikantki Dziekan wniósł o zmianę porządku obrad tak aby punkt 11
- rozpatrzenie sprawy skreślenia w/w z listy aplikantów radcowskich był procedowany jako pkt 2. porządku obrad.
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Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek
obrad.
1. Członkowie Rady chwilą milczenia uczcili pamięć zmarłego radcy prawnego Pawła Adamowicza. Jednogłośnie
podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci Pawła
Adamowicza z listy radców prawnych prowadzonej przez
Radę OIRP w Gdańsku.
Dziekan poinformował, że wystąpił do Prezydium KRRP
o nadanie Pawłowi Adamowiczowi pośmiertnie złotej odznaki honorowej Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych. Wniosek powyższy został zaakceptowany na posiedzeniu Prezydium KRRP.
2. Wniosek aplikantki o nie skreślanie z listy aplikantów radcowskich.
Sprawa aplikantki była omawiana na posiedzeniu Rady
w dniu 15 stycznia 2019 r.
Kierownik szkolenia aplikantów Tadeusz Jackowski przedstawił członkom Rady stan faktyczny sprawy, przesłanki
uzasadniające wszczęcie postępowania w przedmiocie
skreślenia aplikantki z listy aplikantów radcowskich. Poinformował, że aplikantka w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r.
wyjaśniła, że przyczyną nie zaliczenia zajęć aplikacyjnych
była zmiana miejsca zamieszkania i pracy oraz jej zły stan
zdrowia. Wskazując na powyższe okoliczności wniosła
o nie skreślanie jej z listy aplikantów. Następnie umożliwiono aplikantce przedstawienie swojego stanowiska
w sprawie. Aplikantka wyjaśniła, że w jej ocenie nie zaliczenie kolokwiów z prawa cywilnego wynika z braku
praktyki - faktu, iż nie pracowała i nie pracuje w kancelarii.
Odpowiadając na pytania członków Rady jak widzi możliwość przygotowania się do kolokwium stwierdziła, że ma
zamiar ubiegać się o wolontariat w kancelarii.
Po wysłuchaniu aplikantki i opuszczeniu przez nią posiedzenia zapoznano się z opinią osób prowadzących uprzednio zajęcia z aplikantką. Kierownik szkolenia aplikantów
negatywnie zaopiniował wniosek aplikantki o nie skreślanie jej z listy aplikantów. W głosowaniu stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw, przy 8 głosach wstrzymujących się
podjęto uchwałę o skreśleniu aplikantki z listy aplikantów
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
3. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o skreślenie
z listy radców prawnych sprawę postanowiono przenieść na
następne posiedzenie Rady, celem wyjaśnienia statusu wnioskodawczyni i doprecyzowania przez nią treści wniosku.
4. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wpis na listę radców
prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, jednogłośnie podjęto uchwałę o wpisaniu jej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
5. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o przeniesienie,
w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, wpisu z listy
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radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Olsztynie na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku
stosunkiem głosów: 17 za , 0 głosów przeciwnych, 1 głos
wstrzymujący się, podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu
zgodnie z wnioskiem.
6. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o uchylenie
uchwały nr 159/2010 z dnia 07.12.2010 r. o zawieszenie
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały Rady OIRP
w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2010 nr 159/2010. Uchwała
wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 r.
7. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o uchylenie
uchwały nr 614/2009 z dnia 07.04.2009 r. o zawieszenie
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały Rady OIRP
w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr 614/2009. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.
8. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił członkom Rady treść
uchwały w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów
OIRP w Gdańsku i ustalenia porządku obrad. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9. Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezesa Fundacji Teneo
o przyznanie nagrody „Kryształowego Serca” dla radcy
prawnego Jakuba Puszkarskiego oraz wysłuchaniu rekomendacji koleżanki Magdaleny Witkowskiej, która wysoko oceniła długoletnie zaangażowanie kolegi Jakuba
Puszkarskiego w działaniach pro bono. Rada jednogłośnie
wybrała kolegę Jakuba Puszkarskiego na laureata konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” z OIRP w Gdańsku.
10. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił członkom Rady kwestie
formalne związane z podpisaniem umowy o współpracy z Izbą Adwokacką w Kaliningradzie - „Porozumienie
o Partnerstwie”. Rada przyjęła do wiadomości przyjęte
przez Izbę Adwokacką w Kaliningradzie zasady procedowania i upoważniła Dziekana do ich stosowania.
11. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu aplikantki z listy aplikantów radcowskich na wniosek własny.
12. Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikantki, jednogłośnie
podjęto uchwałę o przeniesienie jej wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku z listy aplikantów radcowskich
prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Warszawie.
13. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyznaczenie patrona dla
aplikantki w osobie radcy prawnego Pani Joanny Friedrich
– Sarad.
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14. Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikantki, jednogłośnie
podjęto uchwałę o przeniesienie jej wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku z listy aplikantów radcowskich
prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Katowicach.
15. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyznaczenie patrona dla
aplikantki w osobie radcy prawnego Pani Bogumiły Kopczyńskiej.
16. Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikantki, jednogłośnie
podjęto uchwałę o przeniesienie jej wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku z listy aplikantów radcowskich
prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Łodzi.
Przeniesienie ma nastąpić na I rok aplikacji radcowskiej,
który rozpoczął się w styczniu 2019 roku.
17. Sprawę wyznaczenie patrona dla aplikantki w osobie radcy prawnego Pana Jacka Posyniaka - członka OIRP w Warszawie, postanowiono przenieść na następne posiedzenie
Rady w związku z koniecznością uzupełnienia wymaganych dokumentów.
8. Dziekan poinformował o skreśleniu aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Gdańsku z powodu przeniesienia wpisu w/w na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową izbę Radców Prawnych w Kielcach.
19. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika szkolenia aplikantów jednogłośnie podjęto, z powołaniem się na art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych, uchwały o skreśleniu z listy aplikantów radcowskich
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku osób, które
ukończyły aplikację radcowską z dniem 31 grudnia 2017 r.
20. Po rozpoznaniu wniosków aplikantów o rozłożenie na
raty należnej opłaty za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2019 oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem
kierownika szkolenia aplikantów i skarbnika jednogłośnie
podjęto uchwały o rozłożeniu opłat za aplikację zgodnie
ze złożonymi wnioskami tj. rozłożono w 57 przypadkach
opłatę na dwie raty a w 238 przypadkach na sześć rat.
Lista osób w stosunku do których podjęto uchwały na poszczególne raty stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
21. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie
szkoleniowym 2018 – 2020 oraz o zwolnienie w/w z III
cyklu szkoleniowego (2015-2017) Rada OIRP w Gdańsku
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uznała, że w sensie formalnym dotyczy on dwóch różnych
spraw, które będą rozpoznane odrębnie.
Za podjęciem uchwały zwalniającej radcę prawnego z obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu szkoleń zawodowych obejmującym lata 2015-2017 oddano: 3 głosy
za, przeciw 11 głosów, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Uchwała nie została podjęta.
Stosunkiem głosów: 9 za, 5 przeciw, przy 3 wstrzymujących się podjęto uchwałę zwalniającą radcę prawnego
z obowiązku doskonalenia zawodowego w IV cyklu szkoleń zawodowych 2018 – 2020.
22. Sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:
22.1. odmowa wszczęcia dochodzenia w sprawach:
R-84/18/MT/P, R-317/18/KW, R-288/18/KW/P,
R-412/18/KW,
22.2. wszczęcie dochodzenia w sprawach:
R-72/18/ASC/P, R-76/18/ASC/P, R-77/18/ASC/P,
R-78/18/ASC/P, R-79/18/ASC/P, R-81/18/ASC/P,
R-82/18/ASC/P, R-88/18/ASC/P, R-142/18/ASC/P,
R-320/18/ASC/P, R-327/18/ASC/P, R-339/18/ASC/P,
R-355/18/ASC/P, R-362/18/ASC/P, R-366/18/ASC/P,
R-368/18/ASC/P, R-369/18/P, R-390/18/ASC/P,
R-86/18/MT/P, R-91/18/MT/P, R-93/18/MT/P,
R-95/18/MT/P, R-96/18/MT/P, R-100/18/MT/P,
R-104/18/MT/P, R-105/18/MT/P, R-108/18/MT/P,
R-305/18/MT/P, R-307/18/MT/P, R-283/18/AK/P,
R-429/18/MT,
R-433/18/MT, R-418/18/KSW, R-230/18/PS/P,
R-240/18/PS/P, R-242/18, /PS/P, R-254/18/PS/P,
R-255/18/PS/P, R-282/18/PS/P, R-434/18/MT,
R-172/18/BC/P, R-270/18/BC/P, R-379/18/BC/P,
R-430/18/AK, R-413/18/KSW,
22.3. umorzenie dochodzenia w sprawach: R-221/18/
KW/P, R-293/18/AK/P, R-153/18/RT/P, R-342/18/RT/P,
R-116/18/AK/P, R-125/18/AK/P, R-62/17/RT,
R-340/18/RT/P, R-25/18/ASC,
22.4. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego:
R-75/17/RT.
23. Sprawy wniesione i bieżące.
1. Dziekan poinformował o zaplanowanym w dniach od 1 do
5 kwietnia 2019 r. 5 Pomorskim Tygodniu Edukacji Prawnej cyklu wydarzeń które mają popularyzować problematykę prawną oraz wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży.
Koleżanka Wanda Wojtiekun w imieniu Komisji Edukacji
wniosła o przyznanie kwoty 500,00 zł. na ufundowanie
nagród dla uczestników, uczniów gimnazjów i liceów biorących udział w wydarzeniach objętych programem Tygodnia Edukacji Prawnej.
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2. Koleżanka Magda Witkowska poinformowała o możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do wysokości 90% kosztów do różnych form szkoleń dla radców
prawnych z zakresu prawa cywilnego, europejskiego prawa karnego i zagadnień praworządności. Członkowie Rady
uznali taką formę kształcenia za interesującą. Wiążącą decyzję co do przystąpienia do w/w programu Rada będzie
mogła podjąć po uzyskaniu pełnej informacji w sprawie
3. Kolega Marcin Czugan przedstawił informacje na temat
stanu przygotowań do organizowanego dorocznie turnieju piłkarskiego w Pruszczu Gdańskim. Jest to już siódma
edycja tej imprezy. Turniej odbędzie się w dniu 2 marca
2019 r.
4. Wicedziekan Bartosz Szolc – Nartowski przedstawił relację
z Balu Radcy Prawnego.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
5 marca 2019 r.
Porządkiem posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:
1. Skreślenie radcy prawnego z listy prawników zagranicznych
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku oraz skreślenie
dwojga radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – na Ich wnioski własne.
Uchwały podjęto jednogłośnie.
2. Dziekan Jerzy Mosek poinformował o skreśleniu z listy
aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku dwojga aplikantów
– z powodu przeniesienia ich wpisów na listę aplikantów
radcowskich prowadzonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Warszawie.
3. Skreślenie aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku – na wniosek własny. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
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4. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego, jednogłośnie
podjęto uchwałę o zwolnieniu jej z obowiązku szkoleń
w trzecim cyklu szkoleń zawodowych.

Na tym posiedzenie Rady zakończono.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na dzień
2 kwietnia 2019 r.

5. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił informacyjnie dane
przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska

5.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-2/19/AK, R-5/19/ASC, R-119/18/ASC/P, R-300/18/
ASC/P, R-14/19/ASC, R-424/18/AMN, R-425/18/AMN,
R-426/18/AMN.
5.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-187/18/AMN/P, R-194/18/AMN/P, R-419/18/KSW,
R-420/18/KSW, R-421/18/KSW, R-432/18/KSW,
R-290/18/ASC/P, R-439/18/RT, R-438/18/RT,
R441/18/RT, R-49/18/KW, R-400/18/AMN,
R-408/18/AMN, R-414/18/AMN.
5.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-79/17/RT, R-44/18/RT, R-18/18/ASC, R-96/17/MT,
R-82/18/ASC/P, R-339/18/ASC/P, R-149/18/KSW/P,
R-326/18/AMN/P, R-65/16/MR.
5.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku do OSD:
R-182/18/KW/P, R-186/18/KW/P, R-199/18/AMN/P,
R-201/18/AMN/P,
5.5. zawiadomienia o zawieszeniu dochodzenia:
R-63/18/ASC.
6. Sprawy wniesione i bieżące:
1) Kierownik szkolenia radców prawnych Pani Mec. Wanda
Wojtiekun przedstawiła wniosek radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku szkoleniowego w III cyklu szkoleń. Poinformowała, że wnioskodawca podaje, iż uzyskał 12 punktów
szkoleniowych natomiast z rejestrów wynika, że nie uzyskał
on żadnego punktu. Sprawę postanowiono przenieść na następne posiedzenie Rady, po wyjaśnieniu stanu faktycznego.
2) Przewodniczący Komisji ds. integracji, sportu i turystyki
Pan Mec. Marcin Czugan wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie udziału drużyny Izby w VII Turnieju Koszykówki
Prawników o Puchar Dziekana ORA w Poznaniu. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu dofinansowania
zgodnie z wnioskiem.
3) Przewodniczący Komisji ds. współpracy z zagranicą Pan
Mec. Jarosław Niesiołowski poinformował o wstępnych
założeniach organizacyjnych dotyczących Konferencji
Krajów Europy Wschodniej. Rozważana jest opcja zorganizowania jej w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku.
4) Pan Mec. Zbigniew Wojciechowski poinformował o rozmowach, które przeprowadził z przedstawicielami emerytów radców prawnych dotyczących zasad partycypacji
Izby w kosztach imprez przez nich organizowanych.
5) W toku dyskusji Rady podkreślono konieczność zapewnienia radcom prawnym emerytom pełnej informacji o organizowanych imprezach tak aby zapewnić możliwość korzystania z tych imprez przez jak największą ilość osób.
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
2 kwietnia 2019 r.
Posiedzeniu przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek.
Dziekan poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez
wprowadzenie punktów dotyczących: zaległości składkowej radcy
prawnego, przyznania dofinansowania do szkolenia wyjazdowego,
zwiększenia ryczałtów dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
1. Skarbnik Marek Rusiecki zreferował sprawę zadłużenia radcy
prawnego. W głosowaniu 16 głosami za, 1 głosie wstrzymującym się, przy braku głosów przeciwnych podjęto uchwałę
o skreśleniu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z nieuiszczaniem składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok.
2. Skarbnik zreferował sprawę zadłużenia radcy prawnego.
W wyniku głosowania za skreśleniem radcy prawnego Andrzeja Krasickiego z listy radców prawnych prowadzonej przez
Radę OIRP w Gdańsku oddano: 7 głosów za, 7 głosów przeciw,
3 głosy wstrzymujące się.
Uchwała o skreśleniu radcy prawnego z listy radców prawnych
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z nieuiszczaniem składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok
nie została podjęta.
Następnie Dziekan poddał pod głosowanie uchwałę o umorzeniu zaległości radcy prawnego z tytuł nieuiszczonych składek
członkowskich o kwotę 800 zł., tj. z kwoty 1.019 zł. do kwoty
219 zł. Za przyjęciem uchwały oddano: 5 głosów za, 12 głosów
przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała nie została podjęta.
3. Skarbnik zreferował sprawę zadłużenia radcy prawnego. Poinformował, że po wszczęciu postępowania w/w radca prawny
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zapłacił kwotę 1.700 zł. tytułem zaległych składek członkowskich oraz zadeklarował, że pozostałą kwotę zadłużenia
w wysokości 1.000 zł. zapłaci do końca czerwca 2019 r. Przy
18 głosach za podjęto uchwałę o przedłużeniu terminu spłaty
zaległych składek radcy prawnemu Gołębiewskiego do dnia
30 czerwca 2019 r.
4. Skarbnik zreferował sprawę zadłużenia radcy prawnego. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu radcy prawnego z listy
radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku
w związku z nieuiszczaniem składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok.
5. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu aplikanta radcowskiego, na wniosek własny, z listy aplikantów radcowskich
prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku.
6. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia aplikanta z listy aplikantów
radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Gdańsku.
Aplikant uzyskał z kolokwiów dwie oceny niedostateczne oraz
mimo wezwań nie przedłożył dziennika aplikanta i opinii patrona. Nie skontaktował się również z Ośrodkiem Szkolenia
aby wyjaśnić swoją sytuację. W ocenie wicedziekana ds. aplikacji powyższe okoliczności przemawiają za podjęciem uchwały o skreśleniu aplikanta z listy aplikantów radcowskich.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
7. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu aplikanta radcowskiego na wniosek własny z listy aplikantów radcowskich
prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku.
8. W związku z faktem uprawomocnienia się orzeczenia Ministra Sprawiedliwości stwierdzającego nieważność uchwały Nr
4/2018 z dnia 30 września 2018 r. Komisji Egzaminacyjnej
do spraw aplikacji radcowskiej jednogłośnie podjęto uchwałę
o podjęciu zawieszonego postępowania w przedmiocie wpisania osoby na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez
Radę OIRP.
9. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyznaczeniu dla aplikanta
radcowskiego patrona w osobie radcy prawnego.
10. Dziekan Jerzy Mosek, sekretarz Andrzej Bodakowski oraz
skarbnik Marek Rusiecki przedstawili projekty dokumentów
związanych z porządkiem posiedzenia Okręgowego Zgromadzenia Delegatów. Do przedłożonych dokumentów nie wniesiono poprawek i zastrzeżeń.
11. Po rozpatrzeniu wniosku Przewodniczącego Komisji Zagranicznej Jarosława Niesiołowskiego o zwiększenie liczebności
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członków tej komisji przy 17 głosach za, 1 przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się podjęto uchwałę o zwiększeniu
liczby osób wchodzących w skład Komisji Zagranicznej do 18
osób.
Po zapoznaniu się z rekomendacją Jarosława Niesiołowskiego
oraz Magdaleny Witkowskiej, jednogłośnie podjęto uchwałę
o uzupełnieniu składu Komisji Zagranicznej poprzez powołanie radcy prawnego Adama Kaczko do składu komisji.
12. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o umorzenie
zaległych składek i wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika, Dziekan
poddał pod głosowanie uchwałę o umorzeniu składek zgodnie
z wnioskiem. Za podjęciem uchwały oddano: 3 głosy za, 13
głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Uchwała nie została podjęta.
13. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o częściowe
umorzenie i rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek oraz
po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika, Dziekan poddał pod
głosowanie uchwałę o umorzeniu radcy prawnemu zaległości
w wysokości 900 zł. i rozłożeniu pozostałej kwoty zaległości
na 6 rat po 100 zł. każda, płatnych miesięcznie poczynając od
maja 2019 r. Uchwała została podjęta przy 14 głosach za, 1
przeciw, 3 wstrzymujących się.
14. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku szkoleniowego w okresie trzeciego cyklu szkoleń, stosunkiem głosów: 16 za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się
podjęto uchwałę zwalniającą radcę prawnego z obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu szkoleń zawodowych.
15. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku uzyskania wymaganej ilości punktów w okresie trzeciego cyklu szkoleń, jednogłośnie podjęto uchwałę o zwolnieniu
w/w z obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu szkoleń zawodowych.
16. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku uzyskania wymagalnej ilości punktów w okresie trzeciego cyklu szkoleń, jednogłośnie podjęto uchwałę o zwolnieniu w/w z obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu
szkoleń zawodowych.
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w ośrodku Kaszubski Bór w Sominach. Zakładany jest udział
60 uczestników. Koszt ogólny Rajdu oszacowany jest na kwotę
33.000 zł. Organizatorzy wnieśli o przyznanie dofinansowania w wysokości 12.000 zł.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania
do kosztów organizacji Rajdu w wysokości 12.000 zł.
19. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informację
o stanie przygotowań do Pikniku z okazji Dnia Radcy Prawnego, który już tradycyjnie odbędzie się na terenie stadionu w Sopocie. W tym roku impreza ta zostanie skorelowana z Konferencją Wschodnioeuropejską. Wicedziekan wystąpił z wnioskiem
o dofinansowanie imprezy do wysokości 40.000 zł.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania
do kosztów organizacji Pikniku do wysokości 40.000 zł.
20. Rada OIRP w Gdańsku przyjęła do wiadomości rezygnację
Piotra Sarzyńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji ds.
edukacji.
Jednogłośnie powołano kolegę Jakuba Puszkarskiego na przewodniczącego Komisji ds. edukacji.
21. Wicedziekan Bartosz Szolc - Nartowski przekazał informacje
o odbytym egzaminie radcowskim. Komisji Egzaminacyjnej
wyznaczone zostało na dzień 6 maja 2019 r.
Postanowiono, że na następnym posiedzeniu Rady omówiona
zostanie kwestia przyznania nagród dla aplikantów, którzy
zdali egzamin najlepiej.
22. Dziekan przedstawił informacje odnośnie spraw przekazanych
przez Rzecznika Dyscyplinarnego:
22.1. zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-435/18/ASC,
22.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-437/18/AK, R-271/18/BC/P, R-442/18/PS, R-9/19/PS,
22.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-283/18/AK/P, R-399/18/PS, R-402/18/PS, R-404/18/AK,
R-410/18/AK, R-12/18/AK.

zł. W głosowaniu przy 15 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę o umorzeniu radcy prawnemu zaległości z tytułu nie uiszczonych składek w wysokości 520 zł.
3. Kierownik szkolenia radców prawnych Wanda Wojtiekun
przedstawiła wstępne informacje na temat szkolenia wyjazdowego, które zaplanowane jest w Dolinie Charlotty w dniach 16
- 18 maja 2019 r. oraz wniosła o dofinansowanie szkolenia.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o dofinansowaniu szkolenia
wyjazdowego kwotą 33.000 zł.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
7 maja 2019 r.
Porządkiem obrad posiedzenia Rady (przyjętym jednogłośnie) zostały objęte następujące sprawy:
1. Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Edmunda
Rzeszotarskiego.
Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Kolegi.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu, na skutek śmierci,
radcy prawnego Edmunda Rzeszotarskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
2. Skreślenie radcy prawnego, na wniosek własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

23. Sprawy bieżące i wniesione.
17. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego Tondytko o zwolnienie z obowiązku uzyskania wymagalnej ilości punktów
w okresie trzeciego cyklu szkoleń, stosunkiem głosów: 17 za,
0 przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę
o zwolnieniu w/w z obowiązku doskonalenia zawodowego w III
cyklu szkoleń zawodowych.
18. Bartosz Szolc - Nartowski i Michał Jasiak jako organizatorzy przedstawili informacje o stanie przygotowań do VI Pomorskiego Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego Radców Prawnych. Rajd zaplanowany jest w terminie od 6 do 9 czerwca
2019 r. Zakwaterowanie uczestników Rajdu przewidziane jest
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1. Dziekan przedstawił treść wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o zwiększenie kwoty ryczałtów dla zastępców Rzecznika
o 3.000 zł. miesięcznie. Wniosek ten jest podyktowany zwiększoną ilością rozpatrywanych spraw. W toku dyskusji Rzecznik
Dyscyplinarny udzieliła członkom Rady wyjaśnień uzasadniających jej wystąpienie. W głosowaniu przy 16 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę o zwiększeniu
od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. o 3.000
zł. kwotę ryczałtu dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
2. Skarbnik przedstawił treść wniosku radcy prawnego o umorzenie zaległości z tytułu składek, które wynoszą aktualnie 520
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

3. Dziekan poinformował o usunięcie wpisu radcy prawnego
z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP
w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby
Bydgoskiej.
4. Wpis Wnioskującego na listę radców prawnych, po zdanym egzaminie radcowskim. Wnioskujący odbył aplikację
radcowską w OIRP w Gdańsku i zdał egzamin radcowski
w 2013 r. Wniosek o wpis w/w złożył do OIRP w Koszalinie,
która przekazała go do OIRP w Gdańsku. Mając na uwadze
konieczność dokładnego wyjaśnienia przesłanek wpisu na

GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

listę radców prawnych, postanowiono odroczyć rozpatrzenie wniosku i sprawę skierować do Komisji ds. wpisów.
5. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu dwojga radców prawnych – w związku z odpowiednio: podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w związku
z wykonywaniem zawodu adwokata. Obie uchwały podjęto jednogłośnie.
6. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
Nr 1931/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
terminu uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską
w roku szkoleniowym 2019 w ten sposób, że w § 1 ww.
uchwały datę: „31 stycznia 2018 r.” zastąpiono datą: „31
stycznia 2019 r.”. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
7. Stosunkiem głosów 17 za, przy 0 przeciwnych i 2 wstrzymujących się, podjęto uchwałę w sprawie odmowy wpisu
Kandydatki na listę aplikantów radcowskich prowadzoną
przez Radę OIRP w Gdańsku – ze względu na nieuzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego.
8. Rozpatrzenie wniosku radcy prawnego w przedmiocie zwolnienia z obowiązku doskonalenia zawodowego
w III cyklu szkoleń. Stosunkiem głosów 17 za, 0 przeciw i 2
wstrzymujących się, podjęto uchwałę o zmniejszeniu do
„0” liczby wymaganych punktów szkoleniowych w III cyklu
szkoleniowym radcy prawnemu.
9. Po zapoznaniu się z treścią pisma radcy prawnego w sprawie wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego,
Rada OIRP w Gdańsku, działając z urzędu, stosunkiem głosów 17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
10. Sprawy przekazane informacyjni przez Rzecznika Dycyplinarnego:
10.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-384/18/ASC/P, R-7/19/ASC, R-6/19/ASC, R-21/19/AMN,
R-73/18/ASC/P, R-89/18/ASC/P, R-90/18/ASC/P,
R-92/18/MT/P, R-106/18/MT/P, R-112/18/AK/P,
R-144/18/KSW/P, R-145/18/KSW/P, R-146/18/KSW/P,
R- 88/18/AMN/P, R-189/18/AMN/P, R-252/18/PS/P,
R-386/18/ASC/P, R-389/18/ASC/P,
10.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-352/18/AK/P, R-19/19/MT, R-24/19/AK, R-15/19/RT,
R-226/18/RT/P, R-13/19/KSW,
10.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-361/18/ASC/P, R-398/18/RT, R-93/18/MT/P,
R-249/18, R-438/18/RT, R-441/18/RT, R-439/18/RT,
R-305/18/MT/P, R-88/18/ASC/P, R-77/18/ASC/P,
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R-142/18/ASC/P, R-320/18/ASC/P, R-366/18/ASC/P,
R-411/18/AK, R-277/18/KSW/P, R-139/18/KSW/P,
R-58/18/KW, 187/18/AMN/P, R-194/18/AMN/P,
R-191/18/P, R-69/18/BC, R-35/17/MT,
10.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosków o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego do OSD:
R-185/18/KW/P, R-141/18/KW/P, R-362/18/ASC/P,
R-192/18/AMN/P, R-208/18/P, R-58/18/KW, R-51/18/KW,
R-397/18/ASC,
10.5. zawiadomienie o zawieszeniu dochodzenia:
R-67/18/AMN,
10.6. zawiadomienie o zarządzeniu o doręczeniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia pokrzywdzonemu:
R-63/17/RT.
11. Sprawy wniesione i bieżące.
1) Kolega Jarosław Niesiołowski przedstawił informacje na
temat stanu przygotowań organizacyjnych konferencji
wschodniej, która odbędzie się w dniach od 5 do 7 lipca
2019 r. w Gdańsku. W konferencji udział zapowiedziało
ponad 20 prawników z krajów Europy Wschodniej.
2) Wicedziekan Ewa Jezierewska przedstawiła informacje
w sprawie zorganizowanego w dniu 15 kwietnia 2019 r.
z inicjatywy Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku spotkania samorządów lekarskich i prawniczych. Celem tego spotkania jest integracja tych środowisk.
3) Kolega Michał Jasiak przedstawił informacje na temat
przygotowań organizacyjnych do tradycyjnego, corocznego rajdu pieszego radców prawnych, który odbędzie się
w dniach od 6 do 9 czerwca 2019 r.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.
Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska
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Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
4 czerwca 2019 r.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek. Dziekan poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Dziekan poinformował Członków Rady o zgonie radcy prawnego
Kolegi Michała Trowskiego.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Pana Mecenasa Michała Tronowskiego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci
radcy prawnego Michała Trowskiego z listy radców prawnych
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
1. Dziekan przedstawił listę osób, które złożyły wnioski
o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP
w Gdańsku. Jednogłośnie podjęto 116 uchwał o wpisie
wnioskodawców na listę radców prawnych prowadzoną
przez Radę OIRP w Gdańsku.
2. Kolega Zbigniew Wojciechowski przedstawił informację
na temat rozmów, które Komisja do Spraw Wpisów naszej
Izby przeprowadziła z dwiema osobami ubiegającymi się
o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę
OIRP w Gdańsku. W obu przypadkach Komisja zawnioskowała do Rady o podjęcie uchwały o wpisie.
Rada podjęła kolejno dwie uchwały o wpisie Wnioskodawców na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę
OIRP w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Dziekan poinformował o usunięcie wpisu radcy prawnego
z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP
w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby
Bydgoskiej.
4. Po zapoznaniu się z pismem radcy prawnego o uchylenie
uchwały nr 2314/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie za-
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wieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o uchyleniu przedmiotowej uchwały i umorzeniu postępowania w sprawie.
5. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił treść decyzji Ministra
Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2019 r., która zapadła
w sprawie DZP-III.6110.94.2019. W treści decyzji Minister Sprawiedliwości wskazał, że w przypadku gdy skreślenie radcy prawnego z listy radców prawnych Izby następuje w wypadku orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku
sądowego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego, podjęcie przez radę okręgowej izby radców uchwały o skreśleniu – nie jest wymagane.
6. Rada podjęła uchwały o skreśleniu dwojga aplikantów
z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę
OIRP w Gdańsku – zgodnie z Ich wnioskami.
7. Dziekan przedstawił informacyjnie następujące sprawy
przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego:

z Niemiec. Uczestnicy konferencji będą zakwaterowani w domach prawników polskich. Konferencję objęła honorowym
patronatem Prezydent Miasta Gdańska. Uczestnicy Konferencji będą jako goście zaproszeni na Piknik Radcowski.
2) Kolega Marcin Czugan przedstawił informacje odnośnie do
organizowanego w dniu 15 czerwca 2019 r. w Sopocie na
stadionie Ogniwa międzynarodowego meczu piłki nożnej
pomiędzy prawnikami polskimi i irlandzkimi. Partnerem ze
strony irlandzkiej będzie Izba Adwokatów w Dublinie.
3) Dziekan Jerzy Mosek przedstawił informacje dotyczące
spraw poruszanych na wyjazdowym posiedzeniu Krajowej
Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 30-31
maja w Poznaniu.
4) Dziekan przedstawił również informacje na temat przebiegu II Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w dniu
1 czerwca 2019 r. w Poznaniu. Ocenił jako wysoki poziom
dyskusji merytorycznej. Radcy prawni prowadzili panel
trzeci. który dotyczył przeciwdziałaniu mowie nienawiści.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.

7.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-3/19/KW, R-135/18/KSW/P, R-443/18/ASC;

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska

7.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-223/18/RT/P, R-154/18/RT/P, R-61/18/AK, R-70/18/RT/P,
R-162/18/RT/P, R-20/19/RT, R-29/19/RT,R-80/18/MT/P,
R-71/18/MT/P, R-98/18/MT/P, R-31/19/AK, R-110/18/AK/P,
124/18/AK/P, R-30/19/AK, R-440/18/AMN, R-28/19/AMN,
R-39/19/AMN, R-204/18/AMN/P, R-16/19/AK;

7.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego do SD:
R-180/18/BC/P, R-173/18/BC/P, R-172/18/BC/P,
R-62/18/ASC;

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
2 lipca 2019 r.

7.5. zawiadomienie o skierowaniu wniosku o ostrzeżenie
dziekańskie: R-149/18/KSW/P;

Posiedzeniu Rady przewodniczyła Wicedziekan Ewa Jezierewska. Wicedziekan poddała pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

7.6. zawiadomienie o odmowie wyłączenia Z-cy Rzecznika
Dyscyplinarnego: R-33/19/ASC.

Wicedziekan poinformowała zebranych o śmierci radcy prawnego Kolegi Innocentego Wojciechowskiego.

7.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-137/18/RT/P, R-158/18/RT/P, R-334/18/RT/P,
R-17/18/RT, R-64/18/RT, R-60/18/KW, R-369/18/ASC/P,
R-437/18/AK;

8. W sprawach bieżących:
1) Kolega Jarosław Niesiołowski przedstawił informacje na temat stanu przygotowań organizacyjnych lipcowej konferencji
wschodniej, zorganizowanej przez naszą Radę. Tematem Konferencji są praktyczne aspekty stosowania RODO. W konferencji udział zapowiedziało około 30 prawników z Białorusi,
Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Ukrainy oraz
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

Pamięć Mecenasa Innocentego Wojciechowskiego uczczono
chwilą milczenia.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci
radcy prawnego Pana Mecenasa Innocentego Wojciechowskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę
OIRP w Gdańsku.
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1. Kolega Zbigniew Wojciechowski przedstawił informację
na temat rozmowy, którą Komisja do Spraw Wpisów naszej Rady przeprowadziła z adwokat ubiegającą się o wpis
na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP
w Gdańsku – wraz z rekomendacją Komisji o podjęcie
uchwały o wpisie.
Rada OIRP w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę
o wpisie Wnioskującej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
2. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy
prawnego z listy prowadzonej przez Radę OIRP w Koszalinie – na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę
OIRP w Gdańsku – zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.
3. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy
prawnego z listy prowadzonej przez Radę OIRP w Warszawie – na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę
OIRP w Gdańsku – zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.
4. Wicedziekan poinformowała o usunięcie wpisu radcy
prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez
Radę OIRP w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Poznańskiej.
5. Jednogłośnie podjęto dwie uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z podjęciem przez Wnioskujących pracy w organach wymiaru sprawiedliwości – zgodnie
z wnioskami radców prawnych.
6. Sekretarz Andrzej Bodakowski przedstawił treść
wniosku z dnia 19 czerwca 2019 r. radcy prawnego
o zwolnienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej
od 9 kwietnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. – w związku z faktem przebywania na urlopie wychowawczym w powyższym okresie. Wnioskodawczyni wskazała, że wniosek
motywuje pogorszoną sytuacją materialną w powyższym
okresie, nie przedstawiając jednakże na powyższe żadnych dowodów.
Wicedziekan poddała pod głosowanie projekt
uchwały w przedmiocie zwolnienia radcy prawnego
z obowiązku uiszczania składki członkowskiej. Radca
prawny nie została zwolniona z obowiązku opłacania samorządowej składki członkowskiej.
7. Jednogłośnie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, podjęto
uchwałę o skreśleniu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
8. Sekretarz Rady przedstawił treść wniosku radcy prawnego o interwencję u Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w sprawie występujących trudności w połączenia się
z Biurem Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Odnosząc się do treści wniosku członkowie Rady
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potwierdzili zgłaszane zastrzeżenia. Wskazano, że taki
sam problem występuje w Elblągu przy próbach kontaktu
z Sądem Rejonowym. Postanowiono wystąpić do Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz do
Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu – z interwencją w powyższej sprawie.
9. Wicedziekan przedstawiła informacyjnie sprawy przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego:
9.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-18/19/RT, R-4/19/KW;
9.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-18/19/RT, R-27/19/RT, R-409/18/KW;
9.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-427/18/MT, R-127/18/AK/P, R-200/18/AK/P,
R-226/18/RT/P, R-166/18/RT/P, R-157/18/RT/P,
R-355/18/ASC/P, R-290/18/ASC/P, R-223/18/RT/P,
R-86/18/MT/P, R-30/18/BC, R-390/18/ASC/P,
R-242/18/PS/P, R-240/18/PS/P, R-7/18/AK (umorzenie
w części);

4) Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje na temat VI Rajdu Radców Prawnych, który odbył
się w dniach od 6 do 9 czerwca br. W rajdzie wzięło udział
około 50 osób z różnych Izb Radców Prawnych.
5) Przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu kolega Paweł Czerniewski przedstawił skargę wniesioną na
radcę prawnego. Skarżąca wnosi o odniesienie się i ocenę
zachowania radcy prawnego w konkretnej sprawie. Przewodniczący wskazał, że może to powodować naruszenie
właściwości Rzecznika Dyscyplinarnego. Uznano, że Komisja powinna udzielić odpowiedzi na zasadzie informacji
odnoszącej się do przepisów dotyczących materii skargi.
6) Kolega Rafał Tołwiński przedstawił informacje dotyczące
zaplanowanej uroczystości ślubowania radców prawnych
w dniu 15 lipca 2019 r. w ECS.
7) Kolega Rafał Tołwiński podał również informacje na temat
nagród przygotowanych przez sponsorów i potwierdził, że
scenariusz ślubowania zostanie z wyprzedzeniem przekazany wszystkim Ślubującym.
8) Omówiono również kwestię wysokość środków przewidzianych na nagrody przewidziane dla osób, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu radcowskiego.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.

9.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego do OSD:
R-77/17/RT, R-20/18/RT, R-160/18/RT/P, R-72/18/ASC/P;
9.5. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-48/15, R-53/15, R-54/15, R-55/15, R-56/15, R-57/15,
R-58/15, R-59/15, R-61/15, R-62/15, R-63/15, R-64/15,
R-66/15, R-67/15, R-68/15, R-69/15, R-70/15, R-71/15,
R-72/15, R-73/15, R-74/15, R-75/15, R-79/15, R-98/15,
R-82/15, R-101/15, R-100/15, R-99/15, R-97/15,
R-96/15, R-94/15, R-92/15, R-91/15, R-85/15, R-83/15,
R-28/16, R-140/15, R-137/15, R-136/15, R-134/15,
R-133/15, R-131/15, R-130/15, R-129/15, R-128/15,
R-102/15, R-103/15, R-104/15, R-105/15, R-109/15,
R-110/15, R-111/15, R-112/15, R-113/15, R-116/15,
R-117/15, R-118/15, R-123/15, R-126/15, R-127/15.
10. W sprawach bieżących:
1) Wicedziekan Wojciech Grochowiecki przedstawił informacje na temat kolokwium z prawa karnego, które odbyło
się w dniu 1 lipca 2019.
2) Wicedziekan Ewa Jezierewska odczytała pismo skierowane do Rady przez przewodniczącego Komisji Zagranicznej Jarosława Niesiołowskiego dotyczące Konferencji
Wschodniej. W Konferencji swój udział zapowiedziało 21
gości z państw Europy Wschodniej oraz 4 osoby z miast
partnerskich.
3) Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące organizacji Pikniku Radców Prawnych
zaplanowanego na dzień 6 lipca w Sopocie.
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Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
10 września 2019 r.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek.
Dziekan zgłosił zmiany do przesłanego uprzednio porządku
obrad oraz poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Marii Frąckowiak. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Koleżanki.
1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek
śmierci radcy prawnego Marii Frąckowiak z listy radców
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku oraz
o umorzeniu zaległości z tytułu składek członkowskich
w wysokości 96 zł. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.

W związku z uiszczeniem zaległych składek członkowskich, jednogłośnie podjęto uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia radcy prawnego z listy radców
prawnych prowadzonych przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Dziekan przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu obowiązków wicedziekanów i członków Prezydium Rady w wersji
z wprowadzoną autopoprawką. Dziekan przedstawił przesłanki zmiany uchwały. Rada OIRP w Gdańsku stosunkiem
głosów 17 za, 0 przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących
się podjęła przedmiotową uchwałę.
4. Dziekan przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości ryczałtów dla radców
prawnych z tytułu pełnienia funkcji w organach samorządu radców prawnych. Dziekan przedstawił przesłanki
zmiany uchwały. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski
przedstawił zagadnienia na które należy zwrócić szczególną uwagę w prowadzeniu zajęć aplikacji radcowskiej oraz
wskazał na proponowane zmiany. Zaproponował stworzenie zespołu do spraw aplikacji którego zadaniem było by
m. in. ustalenie kierunków zmian w organizacji przebiegu
aplikacji. Dziekan Jerzy Mosek nawiązując do wystąpienia
wicedziekana Wojciecha Grochowieckiego stwierdził, że
co do zasady istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia
dla członków zespołu w przypadku wygospodarowania
dodatkowych środków. Rada OIRP w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wysokości ryczałtów dla
radców prawnych z tytułu pełnienia funkcji w organach
samorządu radców prawnych.
4a. W związku ze zgłoszoną przez wicedziekana Wojciecha
Grochowieckiego propozycją zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego dla członków komisji do spraw wpisów,
Dziekan Jerzy Mosek poddał pod głosowanie projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości ryczałtów dla radców prawnych z tytułu pełnienia funkcji
w organach samorządu radców prawnych zgodnie z którą
zmianie ulega
§ 1 pkt 10 uchwały w ten sposób, że ryczałt dla członka
komisji za sprawę wynosi 15% kwoty bazowej. Uchwała
została podjęta stosunkiem głosów 13 za, 3 przeciw, przy
3 wstrzymujących się.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na wniosek
własny z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę
OIRP w Gdańsku radcę prawnego.
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6. W związku z informacją Rzecznika Dyscyplinarnego o toczącym się w stosunku do radcy prawnego postępowaniu
dyscyplinarnym rozpoznanie jego wniosku o skreślenie
z listy radców prawnych przeniesiono na następne posiedzenie Rady.
7. W związku z informacją Rzecznika Dyscyplinarnego o toczącym się w stosunku do radcy prawnego postępowaniu
dyscyplinarnym rozpoznanie jego wniosku o skreślenie
z listy radców prawnych przeniesiono na następne posiedzenie Rady.
8. Stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciwnych, przy 1 wstrzymującym się podjęto uchwałę o skreśleniu na wniosek
własny z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę
OIRP w Gdańsku radcę prawnego w związku z pracą w organach wymiaru sprawiedliwości.
9. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na wniosek
własny z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę
OIRP w Gdańsku radcę prawnego w związku z pracą w organach wymiaru sprawiedliwości.
10. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na wniosek
własny z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę
OIRP w Gdańsku radcę prawnego w związku z wykonywanym zawodem adwokata.
11. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wpis na listę radców
prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, jednogłośnie
podjęto uchwałę o wpisaniu wnioskodawczyni na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
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14.2. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji ds.
wpisów co do spełniania przez wnioskodawczynię ustawowych przesłanek wpisowych, stosunkiem głosów 18 za, 0
przeciwnych, 1 głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę o wpisaniu na listę radców prawnych prowadzoną przez
Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
15. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego
z listy Izby Gdańskiej w związku z przeniesieniem wpisu do
Izby Warszawskiej.
16. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego
z listy Izby Gdańskiej w związku z przeniesieniem wpisu do
Izby Warszawskiej.
17. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego wpisanego na
listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP
w Koszalinie jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto
uchwałę o przeniesieniu wpisu na listę radców prawnych
prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
18. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego wpisanego na
listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP
w Krakowie jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto
uchwałę o przeniesieniu wpisu na listę radców prawnych
prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
19. Jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

12. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wpis na listę radców
prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, stosunkiem
głosów 18 za, 0 przeciwnych, przy 1 wstrzymującym się
podjęto uchwałę o wpisaniu wnioskodawczynina listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

20. Jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

13. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wpis na listę radców
prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, przy 18
głosach za i 1 głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę
o wpisaniu wnioskodawczyni na listę radców prawnych
prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

22. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu z listy aplikantów radcowskich na wniosek własny.

14. Wnioski Komisji do spraw wpisów po przeprowadzonych
rozmowach z kandydatkami ubiegającymi się o wpis na listę radców prawnych:
14.1. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji ds.
wpisów co do spełniania przez wnioskodawczynię ustawowych przesłanek wpisowych, jednogłośnie podjęto
uchwałę o wpisaniu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsk.
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21. Jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

23. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu z listy aplikantów radcowskich na wniosek własny.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
24. Po rozpatrzeniu wniosku jednogłośnie podjęto uchwałę
o wpisaniu na listę aplikantów radcowskich prowadzonej
przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w związku ze złożeniem w 2018 r. egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z wynikiem pozytywnym.
25. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego o zwolnienie
z obowiązku szkoleniowego w okresie od 1.01.2015 r. do
31.12.2017 r. lub ewentualnie, w razie nie przychylenia się
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

do wniosku, o zaliczenie na poczet szkoleń, we wskazanym
wyżej okresie innych szkoleń w których brała udział, jednogłośnie odmówiono uwzględnienia wniosku. Uznano,
że fakt niewykonywania przez wnioskodawczynię zawodu
radcy prawego nie jest przesłanką do zwolnienia z obowiązku szkoleń zawodowych. Szkolenia w których brała udział
wnioskodawczyni nie mogą być uznane za szkolenia zawodowe w rozumieniu Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego.
26. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego, podzielając argumentację zawartą we wniosku, jednogłośnie podjęto uchwałę zwalniającą radcę prawnego z obowiązku doskonalenia
zawodowego w IV cyklu szkoleń zawodowych 2015– 2017.
27. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego o zmniejszenie wymiaru punktów szkoleniowych za III Cykl Szkoleń Zawodowych do 12, podzielając argumentację zawartą we wniosku,
jednogłośnie podjęto uchwałę zmniejszającą wymiar punktów szkoleniowych w III Cyklu Szkoleń Zawodowych do 12.
27a. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego o zwolnienie
z obowiązku szkoleniowego w okresie szkoleniowym od 1
stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2017 r. jednogłośnie odmówiono uwzględnienia wniosku. W ocenie członków Rady przesłanki podniesione we wniosku nie pozwalają uznać, że wystąpiły
w sprawie szczególnie uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wnioskodawcy obowiązku szkoleniowego.
27b. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego, stosunkiem
głosów 18 za, 0 głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę zmniejszającą do 8 wymiar
punktów szkoleniowych w III Cyklu Szkoleń Zawodowych.
28. Stosunkiem głosów 15 za, 4 głosy przeciw, przy braku głosów przeciwnych podjęto uchwałę w sprawie refundacji
kosztów uczestnictwa 7-dnio osobowej reprezentacji Izby
Gdańskiej w XXX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników Radom 2019 w kwocie 700 zł. dla 1 osoby biorącej
udział w Spartakiadzie.

R-151/18/KSW/P, R-218/18/ASC/P, R-169/18/BC/P,
R-37/19/AMN, R-26/19/AMN,
29.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-50/19/RT, R-49/19/RT, R-129/18/KSW/P, R-233/18/PS/P,
R-359/18/PS/P, 75/18/PS/P, R-17/19/KSW, R-42/19/AK,
R-46/19/RT, R-52/19/KW, R-391/18/KW/P,
R-380/18/KW/P, R-61/19/AK, R-163/18/RT/P,
R-48/19/RT, R-45/19/RT, R-35/19/RT, R-60/19/BC,
R-66/18/KW, R-170/18/BC/P, R-32/19/BC,
R-365/18/BC/P, R-393/18/MT/P, R-338/18/MT/P,
R-378/18/MT/P, R-107/18/MT/P, R-341/18/MT/P,
R-269/18/MT/P, R-364/18/AMN/P, R-198/18/AMN/P,
R-190/18/AMN/P, R-193/18/AMN/P, R-321/18/AMN/P,
R-202/18/AMN/P,
29.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-254/18/PS/P, R-255/18/PS/P, R-374/18/AK/P,
R-15/19/RT, R-162/18/RT/P, R-327/18/ASC/P,
R-245/18/PS, R-175/18/BC/P, R-167/18/BC/P,
R-91/18/MT/P, R-96/18/MT/P, R-62/17/RT,
R-230/18/PS/P, R-18/19/RT, R-81/16/MR/RT,
R-25/16/MR/RT, R-26/18/RT, R-31/19/AK,
R-94/18/MT/P, R-108/18/MT/P, R-100/18/MT/P,
R-19/19/MT, R-95/18/MT/P, R-105/18/MT/P,
R-108/15/MR/RT, R-49/16/PS, R-50/16/PS,
R-39/19/AMN, R-440/18/AMN, R-28/19/AMN,
29.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego do OSD:
R-368/18/ASC/P, R-379/18/BC/P, R-183/18/KW/P,
R-77/17/RT, R-78/18/ASC/P,
29.5. zawiadomienia o skierowaniu wniosku o udzielenie
ostrzeżenia dziekańskiego: R-277/18/KSW/P,
29.6. zawiadomienie o podjęciu i umorzeniu dochodzenia:
R-95/15, R-63/18/ASC,
29.7. zawiadomienie o zawieszeniu dochodzenia:
R-35/18/PS, R-42/18/PS.
30. Sprawy informacyjne i wniesione.

29. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne od Rzecznika
Dyscyplinarnego.
29.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-12/19/KW, R-58/19/AK, R-57/19/AK, R-168/18/MT/P,
R-333/18/ASC/P, R-207/18/AMN/P, R-376/18/ASC/P,
R-358/18/ASC/P, R-325/18/AMN/P, R-171/18/BC/P,
R-280/18/PS/P, R-284/18/ASC/P, R-310/18/ASC/P,
R-131/18/KSW/P, R-132/18/KSW/P, R-209/18/ASC/P,
R-220/18/ASC/P, R-239/18/ASC/P, R-262/18/ASC/P,
R-263/18/BC/P, R-274/18/ASC/P, R-285/18/ASC/P,
R-298/18/ASC/P, R-23/19/ASC, R-83/18/MT/P,
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

1. Dziekan Jerzy Mosek poinformował o pracy Prezydium
w okresie wakacyjnym pomiędzy posiedzeniami Rady
w tym o podjętym przez Prezydium stanowisku w sprawie
hejtu wobec sędziów.
2. Przewodniczący Komisji Jarosław Niesiołowski przedstawił sprawozdanie finansowe z Konferencji „wschodniej” Koszty poniesione przez OIRP w Gdańsku wyniosły
17.528,80 zł. Biorąc pod uwagę liczbę uczestników zagranicznych: 24 osoby z obszaru byłego ZSRR i 4 uczestników z Europy Zachodniej, jest to niewątpliwy sukces
finansowy. Kolega Niesiołowski podkreślił zaangażowanie
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radców prawnych w pomoc przy organizacji Konferencji
w tym min. przy zapewnieniu noclegów dla prawników
zagranicznych. W jego ocenie Konferencja jest dużym sukcesem marketingowym a jednocześnie przyczyniła się do
nawiązania kontaktów z prawnikami zagranicznymi.
W tym kontekście poinformował o konferencji w Tbilisi
w której wzięli udział członkowie naszej Izby . Tematem
konferencji były relacje pomiędzy biznesem a prawem
oraz integracja zawodów prawniczych .
Na tym posiedzenie Rady OIRP w Gdańsku zakończono.

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
8 października 2019 r.
Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Pani Mec. Jadwigi Jędrzejczak-Drygalskiej.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Koleżanki.
Porządkiem posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:
1. Skreślenie na skutek śmierci radcy prawnego Jadwigi Jędrzejczak-Drygalskiej z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Skreślenia, na wnioski własne, z listy radców prawnych
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku czworga radców prawnych.
Dwie Uchwały podjęto jednogłośnie, trzecią podjęto stosunkiem głosów 14 za, 1 przeciw przy 3 głosach wstrzymujących się a czwartą uchwałę podjęto stosunkiem głosów 13 za, 5 przeciw.
3. Przeniesienie wpisu dwóch radców prawnych odpowiednio: z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę
OIRP w Poznaniu oraz z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Toruniu – na listę prowadzoną
przez Radę OIRP w Gdańsku.
Obie Uchwały podjęto jednogłośnie.
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4. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Wrocławskiej.
5. Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego- w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
6. Kierownik szkolenia radców prawnych Wanda Wojtiekun
przedstawiła wniosek o dofinansowanie szkolenia wyjazdowego radców prawnych zorganizowanego w Charzykowych w dniach 24 – 26 października 2019 r. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
7. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od
Rzecznika Dyscyplinarnego:
7.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-302/18/KSW/P, R-25/19/ASC, R-336/18/AK/P,
R-370/18/ASC/RT/P, R-387/18/ASC/P,
7.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-25/19/ASC, R-53/19/AK, R-65/19/KW, R-210/18/RT/P,
R-332/18/RT/P, R-54/19/RT, R-55/19/RT, R-69/19/RT,
R-251/18/RT/P, R-237/18/RT/P, R-11/19/MR/RT,
R-367/18/AK/P, R-70/19/AK, R-109/18/AK/P,
R-350/18/AK/P, R-121/18/ASC/P, R-205/18/ASC/P,
R-371/18/KW/P, R-68/19/MT, R-67/19/MT,
7.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-430/18/AK, R-403/18/PS, R-282/18/PS/P,
R-270/18/BC/P, R-406/18/AK, R-29/19/RT,
R-442/18/PS, R-359/18/PS/P,
7.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego do OSD:
R-165/18/RT/P, R-391/18/KW/P.
8. Koleżanka Wanda Wojtiekun przedstawiła informacje
dotyczące przeprowadzonego egzaminu na aplikację radcowską. W egzaminie wzięło udział 212 osób; egzamin
zdało 114 osób.
9. Sprawy bieżące i informacyjne:
1) Koleżanka Joanna Łojkowska-Paprocka przedstawiła Radzie sprawozdanie dotyczące udziału delegacji OIRP w obchodach 100-lecia adwokatury azerbejdżańskiej.
2) Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski poinformował, że
kolejny doroczny Rajd Pieszy Radców Prawnych organizowany przez OIRP w Gdańsku odbędzie się w dniach 4-7
czerwca 2020 r. na Półwyspie Helskim.
3) Ponadto poinformował o możliwości wzięcia udziału w rajdzie rowerowym organizowanym w dniu 12 października
2019 r. w lasach darżlubsko-wejherowskich.
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

4) Skarbnik Marek Rusiecki wystąpił do przewodniczących
komisji Rady o przedstawienie do końca października zapotrzebowania budżetowego na rok 2020.
5) Kierownik szkolenia radców prawnych Wanda Wojtiekun
poinformowała, że zasygnalizowano jej, iż od września
2019 r. radcowie prawni z OIRP w Gdańsku nie są dopuszczani do udziału w szkoleniach organizowanych przez
OIRP w Warszawie. Postanowiono, że koleżanka Magdalena Witkowska poruszy ten problem w KRRP.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.
Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
5 listopada 2019 r.
Porządkiem posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:
1. Dziekan przedstawił wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku i poddał pod
głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwałę w podjęto jednogłośnie.
2. Dziekan przedstawił wniosek radcy prawnego o przeniesienie, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, wpisu
na listę prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeniesienia tego wpisu z listy radców prawnych prowadzonej
przez Radę OIRP w Zielonej Górze na listę prowadzoną
przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
3. Dziekan przedstawił wniosek radcy prawnego o przeniesienie, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, wpisu na listę
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeniesienia tego wpisu
z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Białymstoku na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

4. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu dwojga radcy
prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez
Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu
odpowiednio do Izby Katowickiej i do Izby Warszawskiej.
6. Komisja d.s. wpisów przedstawiła dwa wnioski po przeprowadzonych rozmowach z kandydatami ubiegającymi
się o wpis na listę radców prawnych. Oba wnioski były pozytywne. Rada jednogłośnie podjęła kolejno dwie uchwały
o wpisach na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku –
zgodnie z wnioskami.
7. Dziekan Jerzy Mosek zaproponował aby doroczne spotkanie Mikołajkowe dla seniorów – radców prawnych w wieku powyżej 75 roku życia, zorganizować w dniu 17 grudnia
2019 roku. Termin spotkania został zaakceptowany przez
członków Rady.
8. Dziekan zaproponował aby tradycyjnie przygotować upominki dla dzieci, sierot po radcach prawnych.
Uchwałę w tym przedmiocie Rada podjęła jednogłośnie.
9. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski poinformował, że
spotkanie integracyjne radców prawnych i aplikantów zaangażowanych w działalność samorządową zostało zaplanowane na dzień 5 grudnia 2019 r. na godzinę 17.30. Spotkanie
odbędzie się tak jak w roku poprzednim w Nowym Ratuszu.
10. Dziekan przedstawił informacje na temat spotkania integracyjnego organizowanego przez Koło Seniorów.
11. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące wykonania nowej strony internetowej Izby.
12. Ustalono termin Balu Radców Prawnych i Adwokatów na
dzień 15 lutego 2020 roku.
13. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące organizacji przyszłorocznej edycji
Pomorskiego Pieszego Ogólnopolskiego Rajdu Radców
Prawnych. Rajd zaplanowany został w dniach od 4 do 7
czerwca 2020 r. na Helu. Uczestnicy będą zakwaterowani
w ośrodku wypoczynkowym Rewita.
14. Dziekan przedstawił wniosek osoby, która zdała egzamin
wstępny na aplikację radcowską w 2017 roku i w ustawowym terminie wniosła o wpis na listę aplikantów radcowskich a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wpisu Wnioskującej na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
15. Dziekan przedstawił wnioski dwojga aplikantów o skreślenie z listy aplikantów radcowskich i poddał je kolejno pod
głosowanie.
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Obie Uchwały w przedmiocie skreślenia – zgodnie z wnioskami podjęto jednogłośnie.
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zy, która mogła by być umieszczona na sztandarze OIRP
w Gdańsku.
Postanowiono, że członkowie Rady udzielą odpowiedzi
lub przedstawią inne propozycje w terminie do następnego posiedzenia Rady.

16. Wpis na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez
Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, osób
które w bieżącym roku zdały egzamin wstępny.
Uchwały w tym przedmiocie podjęto jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

17. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od
Rzecznika Dyscyplinarnego:

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska

17.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-314/18/ASC/P, R-316/18/ASC/P, R-328/18/ASC/P,
R-138/18/KSW/P, R-38/19/PS,
17.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-75/19/KW, R-291/18/ASC/P, R-306/18/ASC/P,
R-36/19/PS, R-43/19/PS, R-44/19/PS, R-234/18/PS/P,
R-253/18/PS/P, R-47/19/PS, R-74/19/PS, R-86/19/AK,
R-84/19/MT, R-85/19/MT, R-313/18/ASC/P, R-91/19/RT,
17.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-25/19/ASC, R-35/19/RT, R-48/19/RT, R-50/19/RT,
R-45/19/RT, R-338/18/MT/P, R-341/18/MT/P,
R-27/19/RT, R-49/19/RT, R-53/19/AK, R-378/18/MT/P,
R-121/18/ASC/P, R-79/18/ASC/P, R-81/18/ASC/P,
17.4. zawiadomienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia: R-54/18/AK.

Informacja
z posiedzenia Rady
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Gdańsku w dniu
23 grudnia 2019 r.
Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Pani mec. Ireny
Tarnawskiej.

18. Sprawy wniesione i bieżące:
Zebrani chwilą ciszy uczcili śmierć zmarłej Koleżanki.
1) Dziekan przedstawił przesłanki, które w jego ocenie oraz
w ocenie Prezydium Rady przemawiają za utworzeniem
stanowiska Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów.
2) Członkowie Rady w toku dyskusji uznali zasadność utworzenia takiej funkcji. W toku dyskusji członkowie Rady zgłaszali uwagi co do sposobu prowadzenia wykładów i ćwiczeń.
W zgodnej opinii aplikacja nie powinna powielać co do zakresu materiału studiów.
3) Dziekan przedstawił kandydaturę koleżanki Magdaleny
Witkowskiej na stanowisko Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów informując jednocześnie, że uprzednio wyraziła ona na to zgodę.
4) Dziekan poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Magdaleny Witkowskiej na funkcję Zastępcy Kierownika Szkolenia aplikantów.
Uchwała powołującą Panią Mec. Witkowską na tę funkcję
została podjęta przy 16 głosach za, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.
5) Dziekan poinformował o zawarciu porozumienia o współpracy z Pomorskim centrum Pomocy Rodzinie.
6) Wicedziekan Ewa Jezierewska wskazała, że nie otrzymała
odpowiedzi na przedstawione przez nią propozycje dewi-
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5. Wpis dwojga Wnioskujących na listę aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku.
Uchwały podjęto jednogłośnie.
6. Kierownik Szkolenia Aplikantów przedstawił założenia
na jakich oparte zostały roczne plany szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku szkoleniowym 2020.
Wskazał na zmiany jakie zaszły w stosunku do planów które obowiązywały w 2019 roku. Dziekan poddał pod głosowanie przedłożony przez Kierownika Szkolenia Aplikantów projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów
szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku
szkoleniowym 2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
7. Kierownik Szkolenia Aplikantów omówił projekt uchwały
w sprawie uchwalenie przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym
2020. Dziekan poddał przedstawiony projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

9. Dziekan przedstawił sprawy przekazane informacyjne od
Rzecznika Dyscyplinarnego:
9.1 zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:
R-56/19/KSW/RT, R-77/19/ASC, R-104/19/AK,
9.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:
R-103/19/AK, R-89/19/AMN, R-93/19/MT, R-82/19/AMN,
R-71/19/AMN, R-59/19/KSW/RT, R-101/19/RT,
R-81/19/ASC, R-98/19/AK,
9.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:
R-24/19/AK, R-110/18/AK/P, R-408/18/AMN,
R-54/19/RT, R-251/18/KW/RT/P,
9.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku do Sądu Dyscyplinarnego:
R-7/18/AK, R-204/18/AMN/P, R-306/18/ASC/P,
R-76/18/ASC/P.
10. Sprawy wniesione i bieżące.

8. Dziekan poinformował, że Minister Sprawiedliwości zgłosił sprzeciw wobec dokonanego przez Radę OIRP w Gdańsku wpisu Wnioskującej na listę aplikantów radcowskich
prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku. Przesłanką
sprzeciwu jest uznanie przez Ministra Sprawiedliwości,
że wniosek o dokonanie wpisu został złożony po upływie
dwóch lat od daty doręczenia Wnioskującej uchwały Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku, ustalającej
pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

1) Dziekan omówił sprawy związane z akcją protestacyjną
wywołaną podjęciem ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Poinformował o stanowiskach, które zostały podjęte przez rady okręgowych
izb radców prawnych oraz o stanowisku zajętym przez
KRRP. W toku dyskusji członkowie Rady podkreślali, że
przyjęte w ustawie rozwiązania nie służą pozytywnym
zmianom w systemie sądownictwa, lecz zmierzają do podważenia zasady niezawisłości sędziowskiej.

Porządkiem obrad posiedzenia były objęte następujące sprawy:

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

1. Skreślenie Pani Mec. Ireny Tarnawskiej z listy radców
prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku,
z uwagi na śmierć radcy prawnego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała: Wicedziekan Ewa Jezierewska

2. Skreślenia z listy radców prawnych prowadzonej przez
Radę OIRP w Gdańsku sześciorga radców prawnych na Ich
wnioski własne.
Uchwały podjęto jednogłośnie.
3. Wpis Wnioskującej na listę radców prawnych prowadzoną
przez Radę OIRP w Gdańsku, wobec zdania egzaminu radcowskiego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
4. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego
z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP
w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby
Warszawskiej.
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STANOWISKO
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie
działań dyscyplinarnych wobec sędziów
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 41 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 2 ust. 2 w zw. z § 20
ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego
załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 z dnia 26 września 2008 r. Krajowej Rady Radców
Prawnych, w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych
i jego organów, Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku przedstawia
niniejszym swoje stanowisko.
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku uznaje za niepokojące i zmierzające do podważenia zasad niezawisłości i niezależności sędziowskiej
działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów
Sądów Powszechnych Michała Lasoty polegające na
wzywaniu do złożenia przez sędziów pisemnych oświadczeń co do możliwości popełnienia przewinień dyscyplinarnych oraz na przeprowadzaniu przesłuchań sędziów
w charakterze świadków.
Przesłuchanie sędziego w charakterze świadka w postępowaniu wyjaśniającym należy uznać za niezgodne
z prawem. Przepis art. 114 § 2 ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych stanowi bowiem, że sędzia nie może
być przez rzecznika wzywany w postępowaniu wyjaśniającym do wypełnienia innej jeszcze funkcji dowodowej
niż złożenie oświadczenia. Co więcej art. 171 § 7 k.p.k.
nie pozwala na wykorzystanie zeznań osoby przesłuchanej w charakterze świadka przeciwko niej samej, kiedy
w późniejszej fazie postępowania stanęłaby ona pod
zarzutem popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
Procedowanie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych dotknęło również
gdańskich sędziów sądów powszechnych. Działania
wobec tych sędziów należy uznać za noszące znamiona
próby zastraszenia i wywołania tzw. „efektu mrożącego”. Te działania, podobnie jak zastosowane wobec
sędzi Aliny Czubieniak z Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wielkopolskim środki dyscyplinarne, mają doprowadzić
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do zdławienia jakiejkolwiek krytyki i zmusić sędziów do
pokornego przyjmowania woli władzy politycznej.
Niesłusznie Zastępca Rzecznika żąda wyjaśnień od
sędziów, którzy uczestniczą w życiu publicznym, dbając
o to, aby obywatele zrozumieli czym są podstawowe
zasady trójpodziału władzy w państwie prawa, w tym
zasada niezawisłości i niezależności sędziowskiej. Sędziowie, podobnie jak od wielu lat inni przedstawiciele zawodów prawniczych, zajęli się działalnością prawno-edukacyjną, co jest szczególną wartością w kształtowaniu
społeczeństwa obywatelskiego. Niezrozumiałe jest zatem
czynienie sędziom z tego powodu zarzutów. Uczestnictwo przez SSA Włodzimierza Brazewicza w spotkaniu
(w którym jednocześnie wziął udział polityk wyłącznie
poprzez swoją obecność na Sali) lub odbiór przez SSR
Dorotę Zabłudowską z rąk Prezydenta Miasta Gdańska
Pawła Adamowicza nagrody przyznawanej przez niezależną kapitułę za obronę praw człowieka, nie może być
w żadnym razie uznane za stojące w sprzeczności z art. 66
lub 82 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. za
zachowanie podważające gwarancję dochowania wierności ślubowaniu sędziowskiemu, sprzeczne z powinnością
utrzymywania nieposzlakowanego charakteru i strzeżenia
powagi stanowiska sędziowskiego oraz unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub
osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Za szczególnie
bulwersujące uznajemy żądanie Zastępcy Rzecznika skierowane wobec sędziego (jako naocznego świadka ataku na
Prezydenta Pawła Adamowicza) do złożenia pisemnego
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

oświadczenia co do wpisu w mediach społecznościowych.
W tym wpisie znalazł się dość powszechnie aprobowany
pogląd o związku rozpowszechniania się mowy nienawiści
z tego rodzaju aktem barbarzyństwa.
Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe działanie
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów
Powszechnych Michała Lasoty wymierzone jest wyłącznie przeciwko tym sędziom, którzy krytycznie, w tym
także na forum publicznym, odnoszą się do przeprowadzanych w ostatnich latach zmian zasad ustrojowych
w zakresie sądownictwa. Zmiany te również Prezydium
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, uchwałą z dnia
14 lipca 2017 r., uznało za godzące w podstawowe wartości państwa prawa i demokracji.
W naszej opinii, postawa wymienionych powyżej
sędziów jest wyłącznie przejawem cech ze wszech miar
pożądanych i niezbędnych w tym zawodzie: poczuciem

sprawiedliwości, obiektywizmu, obowiązkowości i godności. W Ich zachowaniu dostrzegamy dbałość o przestrzeganie praw człowieka i zasady sprawiedliwości
społecznej. Pamiętajmy, że sprawiedliwość społeczna
jest przeniesieniem etycznej i prawnej idei (zasady) sprawiedliwości w sferę stosunków społeczno-gospodarczych między wielkimi zbiorowościami. Sprawiedliwość
społeczna, jako cecha ustroju politycznego i porządku
prawnego, charakteryzuje się m.in. wymaganiem bezstronności w funkcjonowaniu organów państwowych,
administracyjnych, rządowych, prokuratorskich i służb
porządkowych.
Wyrażamy swoją solidarność z Sędziami, których dotykają opresyjne działania władzy, apelujemy do Koleżanek
i Kolegów, radców prawnych i aplikantów radcowskich
oraz wszystkich obywateli, o wyrażenie braku swojej
zgody na działania godzące w niezależność sądownictwa
i niezawisłość sędziowską.

STANOWISKO
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
z dnia 4 grudnia 2019 r.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec działań Ministerstwa
Sprawiedliwości, wymierzonych w sędziowską niezależność i niezawisłość. Działania te kierowane są wobec poszczególnych sędziów i ingerują w ich swobodę orzekania poprzez wywierania nacisków i w celu uzyskania tzw. „efektu
mrożącego”. Za szczególnie niepokojące uznać należy czynności podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców, a bezpośrednio dotykające wielu
sędziów, a m.in.: Pawła Juszczyszyna, Olimpię Barańską – Małuszek, Alinę Czubieniak i Włodzimierza Brazewicza.
Sędziowie ci, tak jak i wielu innych, stojąc na straży prawa i praworządności, wykonując swoje konstytucyjne obowiązki, doświadczyli nacisków mających na celu wymuszenie ich posłuszeństwa wobec aparatu władzy.
Nie zgadzamy się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości godzącymi w podstawowe wartości państwa prawa
i demokracji. Występujemy w obronie konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy i odrębności władzy sądów i trybunałów. Stoimy na straży wolności i swobód obywatelskich, pluralizmu, szacunku dla prawa i człowieka.
Wyrażamy również głęboki smutek i zaniepokojenie faktem, iż władza wykonawcza swoimi działaniami ingeruje
w zasadę demokratycznego państwa prawnego, naruszając Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.
To już nie są już sprawy jednego środowiska lub pojedynczych sędziów. To są nasze sprawy, aby w przyszłości zapewnić przestrzeganie wobec każdego obywatela i obywatelki prawa do sprawiedliwego sądu, noszącego przymiot niezawisłości, gwarantującego niezależność i bezstronność.
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Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku prezentuje poniżej swoje stanowisko z dnia 18 grudnia 2019 r. Jednocześnie kieruje podziękowanie dla wszystkich
Koleżanek i Kolegów radców prawnych i aplikantów radcowskich za udział w wczorajszej manifestacji pod SO w Gdańsku i czynne poparcie naszego sprzeciwu wobec
zmian ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym.

STANOWISKO
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, a także w sprawie innych działań w zakresie tzw. dyscyplinowania sędziów.
W nocy z 12 na 13 grudnia br. na stronie internetowej Sejmu ogłoszony został projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Druk 69).
Odnosząc się do tego projektu Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wyraża swój zdecydowany sprzeciw, zarówno wobec zamierzonego sposobu procedowania projektowanej ustawy, jak i wobec wielu rozwiązań i sankcji z tych przepisów wynikających. Mają one na celu ograniczenie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej
poprzez przekazanie władzy wykonawczej narzędzi pozwalających na stosowanie wobec sędziów sankcji i innych
form nacisku, niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Za takim właśnie odczytaniem celu projektodawców i reprezentowanej przez nich władzy politycznej świadczy cały szereg faktów.
Projekt został zgłoszony jako poselski co oznacza, że zamiarem projektodawców jest wyłączenie normalnej ścieżki
legislacyjnej, gwarantującej udział obywateli i instytucji w procesie prawodawczym. Projektodawcy ignorują tym
samym zasadę przejrzystości procesu legislacyjnego i zapewnienia udziału społeczeństwa w tym procesie. Postępowanie takie jest przy tym sprzeczne zarówno z opinią Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw.
Komisji Weneckiej) z 2016 r., jak i z tzw. Magna Carta Sędziów przyjętej przez działającą przy Radzie Europy Radę
Konsultacyjną Sędziów Europejskich. W dokumentach tych zwraca się uwagę na konieczność włączenia środowiska
sędziowskiego w proces tworzenia prawa, mającego wpływ na kształt wymiaru sprawiedliwości. Treść niektórych
z proponowanych w projekcie zmian prawa budzi szczególne zaniepokojenie. Zakłada się w nim bowiem surowe kary
dyscyplinarne wobec sędziów odmawiających stosowania przepisów sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej jak i z prawem europejskim oraz kar za uwzględnianie w swoich orzeczeniach zasad wynikających z wyroków
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W efekcie projektodawcy dążą do stworzenia narzędzi pozwalających
władzy wykonawczej na dyscyplinowanie sędziów i wpływanie na proces orzekania, przy pomocy środków i metod,
które godzą w niezależność wymiaru sprawiedliwości. Lektura proponowanych zmian przepisów prowadzi do
wniosku, że rzeczywistym zamiarem projektodawców jest ograniczenie niezawisłości sędziowskiej co oznacza, że
jest to działanie pozostające w sprzeczności z postanowieniami art. 178 i 179 Konstytucji. Wprowadzenie w życie
projektowanych zmian, to droga do uczynienia pustym frazesem zawartego w rocie sędziowskiego ślubowania,
zapewnienia o bezstronności sędziego i odwołaniu się do jego własnego sumienia.
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Podporządkowaniu sądów i sędziów władzy wykonawczej służy też propozycja ograniczenia, a w zasadzie ubezwłasnowolnienia samorządu sędziowskiego przez wyłączenie możliwości tworzenia struktur jednoczących poszczególne
sądy. Zmiany dotyczące składu kolegiów sądów oraz sposobu głosowania przez zgromadzenia ogólne sędziów, zmierzają w rzeczywistości do marginalizacji wpływu sędziów na treść uchwał podejmowanych przez te organy sądów.
Nasz sprzeciw budzi także prezentowana w projekcie motywacja zamierzonych zmian. W uzasadnieniu do projektu
ustawy stwierdza się bowiem, że samorządowi sędziowskiemu brak reprezentatywności z uwagi na „główny nurt,
dominujący obecnie w środkach masowego przekazu, w których odmienne stanowiska i oceny są praktycznie nieobecne”. Użycie takiego, sprzecznego z rzeczywistością argumentu wymownie świadczy o tym, że celem projektowanych zmian jest wytworzenie środków pozwalających na uciszenie sędziów, którzy maja odwagę mówić o niezgodnych z prawem poczynaniach władzy wykonawczej, mają odwagę korzystać z gwarantowanej im przez Konstytucję
wolności słowa.
4 grudnia br. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wyraziła jednogłośnie stanowisko w sprawie represji dotykających sędziów. Za szczególnie niepokojące Rada uznała czynności podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców. W stanowisku tym Rada
potępiła opresyjne działania wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, sędzi Olimpii Barańskiej – Małuszek, sędzi Aliny
Czubieniak i sędziego Włodzimierza Brazewicza. Sędziowie ci, tak jak i wielu innych, stojąc na straży prawa i praworządności, wykonując swoje konstytucyjne obowiązki, doświadczyli nacisków mających na celu wymuszenie ich
posłuszeństwa wobec aparatu władzy. Takie naciski i sankcje wobec sędziów trwają niestety nadal. Na początku tego
tygodnia wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne wobec sędzi Aleksandry Janas i sędzi Ireny Piotrowskiej
z Sądu Apelacyjnego w Katowicach za to, że odważyły się, jak to ujęto w zarzucie dyscyplinarnym, „przyznać sobie
kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów Państwa”. W dniu dzisiejszym, sędzia
Krzysztof Ptasiewicz został odwołany przez Ministra Sprawiedliwości z delegacji z Sądu Okręgowego, czyli de facto
zdegradowany, chwilę po wydaniu przez niego postanowienia o braku podstaw do zastosowania, wnioskowanego
przez prokuraturę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Opisane wyżej działania to w istocie dziejący się na naszych oczach proces likwidacji niezależnego sądownictwa.
Wyrażanie sprzeciwu wobec tego rodzaju zamierzeń leży interesie wszystkich obywateli, dumnych ze zmian jakie
zostały dokonane w ostatnich 30 latach historii naszej Ojczyzny i dumnych z przynależności do demokratycznych
społeczeństw Zjednoczonej Europy. Wszyscy mamy prawo i chcemy korzystać z gwarancji praw i wolności, na straży
których stoją niezależne sądy i niezawiśli sędziowie.
Przedstawiając nasze stanowisko, organu samorządu zawodowego radców prawnych, zawodu zaufania publicznego,
zobowiązanego do działań na rzecz praworządności, ochrony praw i wolności obywateli zwracamy się do władzy ustawodawczej – Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem, aby przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Druk 69) nie
został przyjęty w proponowanej procedurze i kształcie. Ufamy, że zostanie on poddany konsultacjom społecznym co
pozwoli obywatelom i innym uprawnionym podmiotom, na zgłoszenie uwag i propozycji w zakresie treści przepisów,
dotyczących tak ważnej dla nich sfery funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
Apelujemy o zaprzestanie szykanowania i zastraszania sędziów, którzy mają odwagę korzystać ze swoich uprawnień
do kontroli aktów prawnych w zakresie ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i prawem Unii Europejskiej oraz odwagę korzystania z niezawisłości sędziowskiej.

Ślubowanie radców prawnych
z rocznika 2019
Gdańsk 15.07.2019 – relacja
Umacnianie porządku prawnego i patriotyzm – Dziekani radców
i adwokatów z mocnym przesłaniem dla młodych radców prawnych
Kilka dni temu w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku aplikanci
radcowscy rocznika 2019 złożyli uroczyste ślubowanie, po którym dołączyli do grona
radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Uroczystość poprowadził radca prawny, członek Rady OIRP w Gdańsku, Rafał Tołwiński.
Uroczystość została podzielona na dwie części: część artystyczną z przemówieniami
zaproszonych gości honorowych oraz część główną, podczas której złożono ślubowanie.

Przemówienia
Radosną atmosferę wydarzenia podkreśliła odegrana na
początku w aranżacji rockowej finałowa kantata do słów
„Ody do radości” z IX Symfonii d-moll op. 125 Ludwiga
van Beethovena – ostatniej ukończonej symfonii tego
kompozytora i zarazem jednego z najsłynniejszych i najwybitniejszych dzieł muzyki poważnej, znanej także, jako
„Symfonia radości”.
Gratulacje i życzenia pomyślności na nowej drodze
kariery zawodowej złożyli aplikantom: Prezes Sądu Apelacyjnego W Gdańsku, sędzia SSA Artur Lesiak, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku – adwokat Marek Karczmarzyk, oraz przedstawiciel Prezydent
Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Koordynator
Radców Prawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku –
radca prawny Marek Szóstakowski.
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku – Jerzy Mosek w swoim przemówieniu skierowanym do aplikantów nawiązał do Roty Ślubowania
radcowskiego, w której mowa jest o ochronie i umacnianiu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Pan
Dziekan mówił:
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„Gratulując chcę abyście zwrócili uwagę na treść Roty
Ślubowania, które za chwilę będziecie składali. Jest w nim
zobowiązanie przyczyniania się do umacniania porządku
prawnego. Jednym z elementów tego porządku jest
trójpodział władzy, niezależność sądów i niezawisłość
sędziowska. Bez istnienia i przestrzegania tych elementów oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej. Może
być mowy o naszym zawodzie, jako zawodzie zaufania
publicznego. Pamiętajcie, że wykonując nasz zawód,
musimy wykazać się cierpliwością wiedzą i odwagą.
Wiedza i odwaga są ze sobą nierozerwalnie związane.
Odwaga bez wiedzy, jest bezrozumna i nikomu nieprzydatna, zaś wiedza bez odwagi nie ma praktycznego znaczenia”.
W przemówieniu nie zabrakło także odniesienia się do
samorządności i art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zawód radcy prawnego to jeden z zawodów zaufania publicznego, a samorząd radcowski sprawuje pieczę
nad należytym wykonywaniem tego zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zwracając
się do przyszłych radców prawnych Pan Dziekan Jerzy
Mosek podkreślił jak ważna jest idea samorządności
zawodowej w Polsce:
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„Jesteście od dziś pełnoprawnymi członkami naszego
radcowskiego samorządu. Z radością witamy Was
w samorządzie pełni wiary, że zadbacie lepiej od nas
o jego idee, wartości i znaczenie. W mojej ocenie, tylko
działając wspólnie, razem, przy tym w przyjaźni i solidarnie z innymi samorządami zawodowymi i innymi zawodami prawniczymi, mamy szansę zachowania naszego
zawodu w takim kształcie, że będzie można o nim mówić,
że jest to „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”.
Wydaje się to oczywiste, ale musimy zdawać sobie
sprawę z zagrożeń, bo tak uczy nas doświadczenie, każda
władza polityczna jest zaborcza i z niechęcią znosi stan,
w którym zakresem swojego imperium nie obejmuje
całości spraw państwa i społeczeństwa. Trudno to zrozumieć, gdyż na rzecz naszego Państwa, jego społeczeństwa, ogółu obywateli, zrobiliśmy i robimy niemało.
Za osiągnięcie uważam to, że udało się nam wspólnie
pobudzić aktywność środowiska w sprawie działań na
rzecz poszanowania prawa oraz wyrażania sprzeciwu
wobec deprecjonowania roli i znaczenia prawa, sprzeciwu wobec deprecjonowania zawodów prawniczych,
powołanych przecież do ochrony praw obywateli.
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Przejawem naszych działań na rzecz społeczeństwa są
takie inicjatywy naszego samorządu jak popularyzacja
wiedzy o prawie wśród młodzieży szkolnej, pomoc seniorom, ofiarom wypadków i przemocy, nieodpłatna pomoc
prawna, współpraca z innymi samorządami, zarówno
zawodowymi jak i terytorialnymi, a także współpraca
z prawnikami z wielu krajów Świata. Przed kilkoma dniami
zakończyliśmy i to z dużym sukcesem Międzynarodową
konferencję nakierowaną przede wszystkim na Wschód,
w której brali udział prawnicy z takich krajów jak Rosja,
Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Azerbejdżan, Mołdawia,
Białoruś, a wspólnie z nimi prawnicy z Niemiec, Hiszpanii
i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy wszak prawnikami także
europejskimi, chcemy i być pomostem pomiędzy wschodem a zachodem, pokazywać, że współpraca jest możliwa, a przy tym potrzebna ludziom niezależnie od granic,
podziałów i uprzedzeń. Takim działaniem udowadniamy,
że radca prawny to nie tylko doskonale wykształcony
prawnik, ale też człowiek otwarty na świat, wrażliwy
na krzywdę i niesprawiedliwość, gotowy do niesienia
pomocy. Możemy z dumą powiedzieć, że widać naszą
Izbę i na Pomorzu i w Kraju.
Na zakończenie mojego wystąpienia życzę Wam satysfakcji z wykonywania zawodu radcy prawnego, sukcesów
w tym zawodzie oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym. Nawiązując do cech, którymi
powinien się wyróżniać radca prawny
i parafrazując tzw. modlitwę
przypisywaną
cesa-

rzowi Markowi Aureliuszowi, życzmy sobie cierpliwości
i pogody ducha, abyśmy mogli znieść to, czego zmienić
nie możemy, odwagi i wytrwałości w dążeniu do zmiany
tego, co zmienić możemy i mądrości, abyśmy mogli odróżnić jedno od drugiego.”
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku
Marek Karczmarzyk mówił o ogromnej odpowiedzialności za sprawę, która ciąży na każdym radcy prawnym.
Przestrzegał przed rutyną w wykonywaniu zawodu,
radził wchodzącym w zawód prawnikom, aby słuchali
człowieka, swojego klienta, nie tylko, dlatego, że człowiek jest miarą wszechrzeczy. Pan Wicedziekan podkreślił rolę prawnika, jako erudyty, któremu nie przystoi
„dawać się sterować”, czym nawiązał do niezależności
i samodzielności zawodu radcy prawnego. W przemówieniu nie zabrakło wątku patriotycznego:
„Ile byłby warty Wasz zawód, może się pomyliłem powiedziałem nasz, ale mam u Was przecież wykłady i się
doskonale w Waszym gronie czuję, ile byłby ten zawód
warty, zawód radcy prawnego w Republice Vanuatu,
nawet w Wielkiej Brytanii, w Norwegii, nic, bo jesteśmy
polskimi radcami prawnymi albo polskimi adwokatami.
Dlatego też nie zapominajmy o tym i bądźmy patriotami.
Bez względu na to jak rozumiemy te pojęcia, ale bądźmy
najlepiej jak potrafimy. Bo jesteśmy polskimi prawnikami.
Zatem jeszcze raz, gratulacje i pamiętaj, teraz dopiero
zaczną się egzaminy.”
Na scenie Audytorium ECS pojawili się następnie starosta rocznika 2019 aplikant Rafał Gajewski oraz aplikantki: Aleksandra Korcz i Emilia Hirsz, dziękując, wręczyli kwiaty osobom zaangażowanym w ich proces
nauki, przede wszystkim wykładowcom

i wykładowczyniom, ale także osobom z Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku.

Nagrody dla najlepszych
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć uznania
dla najlepszych aplikantów i aplikantek. Dziekan Jerzy
Mosek wraz z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Radcowskich OIRP w Gdańsku Tadeuszem Jackowskim
oraz przedstawiciele sponsorów Olga Partyka (Wolters
Kluwer), Michał Olszewski (ADIC.pl) i Jan Piech (CH
Beck) wręczyli nagrody za najlepsze wyniki na tegorocznym egzaminie radcowskim: miejsce 1 – Damian
Wiórek, miejsce 2 ex aequo – Agnieszka Mach, Urszula
Sielawo i Paulina Żurawska, miejsce 3 – Dawid Aniszewski, Katarzyna Bień, Paweł Karpiński, Adrian Manterys,
Dariusz Markiewicz i Monika Wegner.

Koncert i film o samorządzie
W dalszej części uroczystości uczestnicy i uczestniczki
mieli okazję obejrzeć produkcję filmową przygotowaną
przez OIRP w Gdańsku z okazji 35-lecia samorządu radcowskiego oraz wysłuchać koncertu duetu: Wojciecha
Hornego – pianisty, kompozytora, aranżera, wirtuoza,
od 30 lat na scenie, członka zespołów O.N.A., Chylińska,
Patrycji Markowskiej i wielu innych, od 2013 r. na stałe
związanego z grupą Kombi oraz Darii Zaradkiewicz –
wokalistki, laureatki „Szansy na Sukces”.

Cześć główna uroczystości – ślubowanie
Część główną uroczystości rozpoczęło powtórzenie Roty
Ślubowania przez wszystkich obecnych na sali aplikantów radcowskich, którzy przystąpili do ślubowania:
„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego
przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować
tajemnicę zawodową, postępować
godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości.”
Każdy z aplikantów i każda
z aplikantek złożyli podpisy
pod Rotą Ślubowania, stając
się z tym momentem radcami
prawnymi.
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Na zawsze pozostanie
w naszej pamięci

ErlangerAnwaltsVerein  Hofmannstraße 32  91052 Erlangen

Per E-Mail: oirp@oirp.gda.pl
Jerzy Mosek
Dean of the Gdańsk Bar Association

Jerzy Mosek
Dziekan

Aston Court
Pynes Hill
Exeter EX2 5AZ
ENGLAND

oirp@oirp.gda.pl

Tel: + 44 1392 366 333
Fax: + 44 1392 366 278
mail@dasls.com

Erlangen, 15/01/2019
Dear Jerzy,

W dniu 14 stycznia 2019 roku, na skutek ran
odniesionych w zbrodniczym zamachu, zmarł
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
i nasz Kolega Radca Prawny.

it was with great dismay that we learned of the murder of the Mayor of Gdansk yesterday.
We are deeply shocked by this senseless act of violence. Our thoughts are mainly with his
wife, whom we got to know at our first meeting in Gdansk and his children.

Date: 15 January 2019

We mourn the death of Paweł Adamowicz with his family, our friends from the Gdansk Bar
Association and all Gdansk and Polish citizens.

Dear Dean,

With warm regards
Mathias Trost

Hannes Hörber

Barbara Martelock

Petra-Maria Schreiber-Dach

ErlangerAnwaltsVerein – Hofmannstraße 32 – 91052 Erlangen
Tel.: (09131) 78 71 45 – Fax: (09131) 78 71 20
kontakt@anwaelte-erlangen.de – www.anwaelte-erlangen.de
Vorstand: Rechtsanwalt Dr. Mathias Trost (Vorsitzender), Rechtsanwalt Hannes Hörber, Rechtsanwältin Barbara Martelock,
Rechtsanwältin Petra Maria Schreiber-Dach

We were deeply saddened to hear of the tragic and untimely death of Pawel
Adamowicz.
On behalf of our DASLS members and in recognition of the close friendship
between our bars, please accept our most heartfelt sympathies for the loss to
the city of Gda sk and its people.
With best wishes
Yours sincerely,

Człowiek, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz Gdańska, miasta, które kochał oraz
pracy na rzecz rozwoju demokracji i samorządności. Był odważnym, wrażliwym i dobrym
człowiekiem, obrońcą prawdy, wolności i tolerancji. Jego zasługi dla Gdańska są ogromne.
Umiejętnie zarządzając miastem, dbając o jego sprawy i jego mieszkańców, doprowadził do
rozkwitu Gdańska i sprawił, że Gdańsk jest w światowej czołówce miast w których ludzie
pragną mieszkać. Będą Go wspominać pokolenia, nie tylko Gdańszczan, patrząc na odnowione ulice, zrewitalizowane historyczne budynki i budowle. Pawle, byłeś wizytówką Gdańska, Miasta solidarności, otwartego na Europę i świat. Byłeś chlubą naszego samorządu
radcowskiego. Słowa współczucia otrzymujemy od prawników z całej Polski i wielu krajów
Europy, którzy Cię znali i szanowali. Zostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Stephen St John Mahoney
President

Emma Mitcham
Chair, International Relations

Wyrażamy ogromny ból po tragicznej śmierci Pawła, solidaryzujemy się z Jego Żoną Magdaleną, Córkami, Rodzicami,
Bratem i wszystkimi Członkami Jego Rodziny.
Żegnaj Prezydencie. Kolego i Przyjacielu.

Słowa wpisu złożonego do księgi pamiątkowej:
Panie Prezydencie,
zginąłeś mając na ustach czynienie dobra i niesienie pomocy. Te słowa charakteryzują Twoją postać i Twoje
życie. Byłeś człowiekiem życzliwym, pogodnym, otwartym na sprawy innych. Byliśmy dumni z Twojej odwagi
i pasji z jaką broniłeś praw, wolności i demokracji. Byliśmy dumni bo byłeś przecież nie tylko Prezydentem
Gdańska, miasta które kochałeś, ale byłeś jednym z nas, radcą prawnym.
Składamy hołd Twojej pamięci.
Jerzy Mosek
Dziekan Rady w imieniu wszystkich radców prawnych,
aplikantów radcowskich i pracowników
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
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Jakub Puszkarski
laureatem
Konkursu
Kryształowe Serce
Radcy Prawnego
Miło nam poinformować, że radca prawny Jakub Puszkarski
został laureatem konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego.

Wizyta w Schronisku Dom Brata Alberta w dniu 28.02.2019.
Od prawej: r.pr. Katarzyna Urban, pracownicy socjalni Kamil Kotłowski i Magdalena
Głombiowska, r.pr. Michał Urban

Wsparcie prawne
dla osób niepełnosprawnych
W dniu 28.02.2019 r. z inicjatywy Schroniska Dom Brata Alberta ul. Równa 14 w Gdańsku oraz Komisji ds. kontaktu
z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka, działającej przy OIRP w Gdańsku zorganizowano
kolejne już spotkanie z osobami z niepełnosprawnością zamieszkującymi w Schronisku i potrzebującymi wsparcia
prawnego. Z pomocy prawnej skorzystało tym razem 7 mieszkańców Domu.
W ramach bezpłatnej pomocy prawnej jako wolontariusze pomoc świadczą: radczyni prawna Katarzyna Urban i radcowie prawni Tomasz Wolny Dunst i Michał Urban. Ze strony Schroniska Dom Brata Alberta prawnicy współpracują
bezpośrednio z pracownikami socjalnymi Magdaleną Głombiowską i Kamilem Kotłowskim.
Schronisko Dom Brata to placówka z usługami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi dla bezdomnych mężczyzn. Podopieczni
Domu to osoby bezdomne, które ze względu na swój stan zdrowia lub wiek potrzebują większego wsparcia w codziennych czynnościach. Okazuje się, że potrzebne jest tu także wsparcie prawne.
Zauważamy, że pomoc prawna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (lub już wykluczonych) jest bardzo
potrzebna i akcja będzie kontynuowana systematycznie w 2019 r.

Mecenas Jakub Puszkarski jest współtwórcą i koordynatorem programu edukacji prawnej „Niebieski
parasol radcy prawnego” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W ramach swej działalności brał udział w wielu akcjach mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadził także zajęcia w trójmiejskich szkołach, m.in. II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, XV Liceum
Ogólnokształcącym w Gdańsku, X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Koordynował pierwszą edycję
debat oksfordzkich pomiędzy uczniami szkół średnich w Trójmieście w okresie luty–kwiecień 2018 r.
Bezinteresowne zaangażowanie radcy prawnego Jakuba Puszkarskiego w działalność pro bono oraz
krzewienie edukacji prawnej, szczególnie wśród młodzieży, zasługuje na najwyższe uznanie.
Reprezentacja OIRP Gdańsk na uroczystości: Magdalena Witkowska – członek Prezydium KRRP, Jerzy
Mosek – dziekan, członek KRRP, Ewa Jezierewska – wicedziekan, członek KRRP, Jakub Puszkarski –
laureat, Maria Ślązak, członek KRRP.

Poniżej publikujemy artykuł, który ukazał się na stronie KIRP
XI edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego
Podczas zorganizowanej 15 marca w Warszawie gali 18
radców prawnych otrzymało tytuł honorowy i statuetkę
Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018. Na uroczystości wręczono także pośmiertnie najwyższe odznaczenia
przyznawane w samorządzie radcowskim – złote honorowe odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Otrzymali je tragicznie zmarły prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz oraz Janina Cymer, wieloletni pracownik Biura KIRP.

Radców prawnych i aplikantów chętnych do włączenia się w akcję serdecznie zapraszamy!

Uczestników gali powitała Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Wśród zaproszonych gości oprócz
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laureatów konkursu Kryształowe Serce, członków Prezydium KRRP i całej Krajowej Rady znaleźli się zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk oraz
Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta
Gdańska, a także Adam Cymer, mąż zmarłej Janiny Cymer.
– Nasze tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, postanowiliśmy połączyć uroczystość wręczenia statuetek
za działalność pro publico bono z uroczystością nadania
złotej odznaki pośmiertnie dwóm osobom zasłużonym
dla naszego samorządu – powiedział Maciej Bobrowicz,
Prezes KRRP.
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Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych postanowiło również uhonorować zmarłą w kwietniu 2018 r.
Janinę Cymer, wyrażając uznanie dla jej ponad 20-letniej
pracy na rzecz samorządu radców prawnych, w tym zapisywania jego historii w krajowym czasopiśmie samorządowym „Radca Prawny”. Jak podkreśliła mec. Elwira
Szurmińska-Kamińska, „praca pani Janki nie ograniczała
się wyłącznie do realizacji obowiązków pracowniczych
i redakcyjnych, ale charakteryzowała się dużym osobistym zaangażowaniem w każdy kolejny numer czasopisma”. Honorową odznakę odebrał mąż pani Janiny, Adam
Cymer.
– Jestem głęboko poruszony decyzją Prezydium Krajowej Rady, ale rok temu poruszyły mnie także nekrologi,
którymi w tak ciepłych słowach pożegnaliście państwo
Jankę. Krajowa Izba Radców Prawnych pokazuje dzisiaj
swoje Kryształowe Serce – powiedział Adam Cymer.

Prezydium Krajowej Rady, przyznając honorowe odznaczenie radcy prawnemu Pawłowi Adamowiczowi, wyraziło uznanie dla jego postawy i społecznego zaangażowania, oddania służbie publicznej i obywatelom, które
szły w parze z wartościami i etosem zawodu radcy prawnego, będącego zawodem zaufania publicznego. Szczególnie podkreślano fakt angażowania się prezydenta
Adamowicza w przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę
o prawie, o charakterze edukacyjnym w zakresie praw
i wolności obywatelskich, a także inspirowanie innych
do udziału w społeczeństwie obywatelskim, zaangażowania w sprawy publiczne, nie tylko o zasięgu lokalnym.
Postawa ta i podejmowane działania, zarówno w samorządzie zawodowym radców prawnych poprzez wspieranie i zaangażowanie w inicjatywy Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Gdańsku, jak i na arenie publicznej – w opinii
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – zasługują
na najwyższe uznanie, gdyż każdy radca prawny, jego
postawa i działania stanowią wizytówkę naszego samorządu, szczególnie jeśli funkcjonuje on w przestrzeni
publicznej. – Paweł Adamowicz oddał życie za wartości,
które głosił – podkreślił Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Adamowicz. „My radcowie prawni możemy wpływać
na rządzących, aby stworzyć mechanizmy prawne do
walki z mową nienawiści. Hejt nie może być bezkarny.
Zacznijmy nad tym pracować wspólnie już dziś” – zaapelowała w liście.

Za działalność pro publico bono w 2018 r. uhonorowano
18 radców z 17 okręgowych izb. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018 mógł otrzymać radca
prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne,
kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych

klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza
poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej,
udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych
albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej
pomocy prawnej.
– Wszyscy laureaci stoją na straży praw i wolności obywatelskich, pomagają obywatelom realizować podstawowe prawa jednostki. Im więcej jest laureatów konkursu
Kryształowe Serce Radcy Prawnego, tym mniej pracy dla
Rzecznika Praw Obywatelskich. Za to serdecznie dziękuję – powiedział, gratulując uhonorowanym radcom
Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
W imieniu laureatów XI edycji Konkursu „Kryształowe
Serce Radcy Prawnego” głos zabrała Beata Mazur, radca
prawny z OIRP w Warszawie. – Ta nagroda jest wielką
motywacją do dalszej pracy i potwierdzeniem, że nasz
zawód to przede wszystkim misja. Widzimy człowieka,
a dopiero w dalszej kolejności klienta – powiedziała
mecenas Mazur, dedykując statuetkę Kryształowe Serce
Radcy Prawnego swojej zmarłej mamie.

Odznakę z rąk Prezesa odebrał Piotr Adamowicz. – Dziękuję w imieniu własnym i rodziców, ten gest jest dla nas
bardzo ważny – powiedział. Odczytał także list, który
w podziękowaniu za uhonorowanie męża napisała do
zgromadzonych Magdalena Adamowicz. „Mój mąż nie
bał się przeciwstawiać złu, stawał w obronie demokracji
i niezawisłości sądownictwa. Mówił otwarcie o szacunku
dla zasad prawa i praworządności” – napisała Magdalena
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Niebieski Parasol
w Londynie – relacja
11 maja 2019 roku odbyła się druga edycja
akcji „Niebieski Parasol w Londynie” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. W czasie Akcji udzielano
darmowych informacji i porad prawnych.
W oficjalnym otwarciu wydarzenia uczestniczyła Konsul z Konsulatu RP w Londynie
Elżbieta Halicka.
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Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Polaków zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie. Radcy
prawni wraz z brytyjskim solicitorem, barristerem i paralegal udzielali odpowiedzi na pytania z zakresu prawa
polskiego i brytyjskiego. Szczególnym zainteresowaniem

GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

cieszyły się zagadnienia związane z prawem rodzinnym
i opiekuńczym, podziałem majątku, spadkowym, odszkodowań oraz kwestie związane z prawem pracy. Ponadto
w związku z brexitem sporo było zapytań na temat obywatelstwa polskiego lub brytyjskiego i kwestii rezydentury w UK oraz zagadnień związanych z powrotem do
Polski m.in. emerytury, kwestii podatkowych oraz majątkowych.

Linki do relacji
ht tps://plpl.faceb o ok .com/PRL 24 .co.uk /videos/
374366933288648
/https://www.facebook.com/PolishEmbassyUK/photos/
pcb.2755279251155347/2755278531155419/?type=
3&theater
https://www.facebook.com/PolishEmbassyUK
https://www.facebook.com/OgniskoPolskieUK

Porady udzielane były w języku polskim jak również
w języku angielskim jeżeli wystąpiła taka potrzeba.
Większość problemów prawnych miała charakter transgraniczny, łączący elementy prawa polskiego i brytyjskiego.

Szczególne podziękowania należą się radcy prawnemu
Krzysztofowi Wiechowskiemu pomysłodawcy i koordynatorowi akcji.

Niewątpliwie, kolejny raz przekonaliśmy się że istnieje
potrzeba kontynuacji inicjatywy. Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Gdańsku, organizator „Niebieskiego Parasola w Londynie” planuje przeprowadzanie kolejnych
tego typu spotkań.
Koordynatorami wydarzenia w imieniu Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Gdańsku był radca prawny Krzysztof Wiechowski oraz ze strony brytyjskiej solicitor Ivona
Supernat.
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Podziękowania
Prezesa
Sądu
Okręgowego
w Gdańsku
Spotkanie Zespołu Niebieskiego Parasola
Radcy Prawnego OIRP Gdańsk,

Publikujemy podziękowania
otrzymane od Prezesa Sądu
Okręgowego w Gdańsku za pomoc
podczas 5ego Pomorskiego Tygodnia
Edukacji Prawniczej.
W szczególności wyróżnienie
dotyczy r. pr. Anny Palickiej,
r. pr. Anny Kluczek-Kollar,
r. pr. Jakuba Puszkarskiego.

29 września 2019
Za nami kolejne spotkanie Zespołu Niebieskiego Parasola
Radcy Prawnego. Przed nami w trwającym roku szkolnym
i nadchodzącym roku akademickim sporo pracy. Zespół
zamierza kontynuować współpracę w ramach filaru
#EdukacjaPrawna i #Seniorzy. Będziemy kontynuować
współpracę z poniższymi placówkami edukacyjnymi:

6. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej
W ramach obchodów 6. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbył się konkurs na symulację rozprawy. W konkursie wzięli
udział uczniowie ze szkół ogólnokształcących w Gdyni, Nowym Dworze Gdańskim
i Redzie. Konkurs na symulację rozprawy wygrał Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.
Tematem zwycięskiej symulacji rozprawy było naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza. Zmagania młodzieży oceniali przedstawiciele Sądu Okręgowego
w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka
w Gdańsku, prokuratury oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku
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1. X LO Gdynia

4. XV LO Gdańsk

2. X LO Gdańsk

5. II LO Malbork

3. III LO Gdańsk

6. II LO Gdynia

7. GASP

Jednocześnie liczymy na dalszą współpracę z Gdańskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który funkcjonuje
w ramach Uniwersytetu Gdańskiego. Zespół postanowił
włączyć się również w przygotowania Kongresu Edukacji
Prawnej, który odbędzie się w grudniu 2019 roku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że kontynuowane będą prace
w ramach Zespołu Redakcyjnego, jednakże w nieco zmienionej formule.

Porozumienie pomiędzy Centrum Pomocy
Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
w Gdańsku a OIRP w Gdańsku
Dnia 24 października 2019 roku, w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku,
mieszczącej się przy ul. Uphagena 18, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Pomocy
Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku.
Przedmiotem współpracy będzie między innymi wspólne podejmowanie działań, mających na celu udzielanie pomocy
prawnej osobom korzystającym z pomocy CPD w Gdańsku – zwłaszcza rodzicom dzieci doznających przemocy, edukację prawną pracowników i podopiecznych CPD w Gdańsku oraz edukację psychologiczną oraz prawną radców
prawnych.
Współpraca między podmiotem zajmującym się udzielaniem pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego, innych przestępstw lub były ich świadkami a samorządem zawodowym radców prawnych jest
czymś pożądanym i wyczekiwanym. Radcowie prawni występują tu w podwójnej roli – jako wsparcie prawników oraz
klientów Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, jak również jako beneficjenci działań i oferty szkoleniowej CPD.
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI
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Spotkanie integracyjno-świąteczne – relacja
W dniu 5 grudnia 2019 r. Dziekan Rady naszej Izby Jerzy Mosek w uroczysty sposób podziękował wszystkim radcom
i aplikantom zaangażowanych w działalność pro bono, kulturalną oraz sportową Izby. Wszyscy zostali uhonorowani
dyplomami. Wyróżniono także osoby zaangażowane w organizacje współpracy zagranicznej naszej Izby w ramach
tzw. konferencji wschodniej. Na spotkaniu obecni byli także rzecznik i z-cy rzecznika dyscyplinarnego oraz członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Podziękowania zostały złożone także na rzecz najstarszych i najmłodszych:
przedstawicieli seniorów oraz aplikantów. Spotkaniu towarzyszył koncert muzyczny.

IV Ogólnopolskie Forum Młodych
Radców Prawnych
W siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniach 11-13 października 2019r. odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych,
w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych. Każda z okręgowych izb mogła wysłać na to wydarzenie jednego delegata, dla
pozostałych uczestników przepustką do wzięcia udziału w wydarzeniu było napisanie pracy na temat dotyczący rozwoju zawodowego radców prawnych. Naszą izbę
reprezentował r. pr. Krzysztof Jóźwiak.
Forum otworzył Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny Leszek Korczak oraz
Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny Włodzimierz Chróścik.
Następnie głos zabrał Prezes Krajowej Rady Radców
Prawnych radca prawny Maciej Bobrowicz, podkreślając zadowolenie na temat tego, że Forum po raz kolejny
stanie się miejsce wymiany poglądów, gdzie młodzi
radcy mają możliwość przedstawienia problemów, z którymi spotykają się, na co dzień w swojej pracy zawodowej oraz wypracowania wspólnych i skutecznych rozwiązań, które pomogą w rozwoju radców prawnych zarówno
na poziomie konkretnych izb jak i centralnym.
Pierwszego dnia oprócz formalnego powitania uczestników odbyła się prezentacja wrocławskiej Izby, przedstawienie projektów, które zostały wyróżnione w konkursie
oraz szkolenie z umiejętności miękkich pt. „Wiedza to nie
wszystko. Trzeba jeszcze ją umieć sprzedać – Rzecz o tym
jak być skuteczniejszym radcą prawnym w życiu codziennym”
Drugi dzień rozpoczął się debatą poświęcona współpracy
samorządów prawniczych z samorządami lokalnym,
które reprezentował przedstawiciel miasta Wrocław.

42

GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

Następnie uczestnicy zostali podzieli na 4 grupy tematyczne:
– promocja dobrych praktyk
– promocja zawodu i budowanie marki „Radca Prawny”
– analiza raportu „“Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych”
– zaangażowanie w samorząd radcowski
Podczas kilku godzinnych prac grupy przygotowywały
prezentację na w/w tematy oraz w zakresie proponowanych zmian w aplikacji radcowskiej. Efekty pracy
poszczególnych grup zostały przedstawione Prezesowi
Krajowej Rady Radców Prawnych.
Poruszano też temat współpracy radców z kancelariami
odszkodowawczymi, które stają się mocnym konkurentem na rynku usług prawnych. Wśród postulatów znalazł się też ten dotyczący rozważenia wprowadzenia na
poziomie regulacji korporacyjnych jasnego zakazu działania przez radców w ramach „pseudokancelarii”.
Celem warsztatów było wypracowanie własnych i indywidualnych inicjatyw, na podstawie, których możliwe
będzie usprawnienia pracy i rozwoju Radców Prawnych, w szczególności tych stawiających pierwsze kroki
w zawodzie.
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Kongres Edukacji Prawnej, Gdańsk
11.12.2019r. – relacja
I Kongres Edukacji Prawnej współorganizowany przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych, Fundację Teneo, ELSA odbył się w dniu 11 grudnia 2019 r. Wydarzenie,
jak wskazywali uczestnicy, wypełniający salę niemal po brzegi, okazało się bardzo
potrzebnym, rzeczowym spotkaniem osób zaangażowanych z różnych stron w edukację prawną. Jako radcowie prawni dumni jesteśmy z podejmowanych działań na
rzecz edukacji prawnej społeczeństwa, a także z tego, że inicjujemy dyskusję, co
do tego, jak ta edukacja powinna wyglądać. Na kongresie mówili o tym wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, r. pr. Danuta Wawrowska, r. pr. Anna Kluczek-Kollar, r. pr.
Szymon Dejk. Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację Kongresu, w szczególności dla przewodniczącego komisji ds. edukacji prawnej

naszej Izby r.pr. Jakuba Puszkarskiego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: dr hab. Adam Bodnar
– Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu, Katarzyna Hall – Minister
Edukacji Narodowej w latach 2007-2011, Dorota Zabłudowska – Członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Sędziów Polskich Iustitia.
Partnerem wydarzenia byli m.in.: Stowarzyszenia Sędziów
Polskich Iustitia, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Vicarius
e-Kancelaria, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
Kancelaria ITMT LAW oraz Miasto Gdańsk.
Patronat nad Kongresem objął:
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,
dr hab. Jerzy Gwizdała – Rektor Uniwersytet Gdański,
dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny –
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego,
r. pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Izby Radców
Prawnych,
adw. Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz Rafał Fronczek – Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

I panel Kongresu pt. – „Edukacja Prawna – szanse i wyzwania” z udziałem:
dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich,
Katarzyny Hall – Prezeski Stowarzyszenia Dobra Edukacja, SSR Doroty Zabłudowskiej – Członkini Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,r.pr.
Danuty Wawrowskiej – Członkini Komisji Praw Człowieka
Krajowej Izby Radców Prawnych,adw. Marcina Derlacza –
Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Prawnej Naczelnej
Rady Adwokackiej.
II panel Kongresu pt. - „Edukacja prawna w szkole”, w której
możemy wysłuchać następujących referatów:
1) „Edukacja prawna – współpraca instytucjonalna
z wymiarem sprawiedliwości” – SSR Karolina Kondracka, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
2) „Metodyka prowadzenia akcji edukacyjnych” – adw.
dr Łukasz Kodłubański, Okręgowa Rada Adwokacka
w Gdańsku,
3) „Nowe metody nauczania w zakresie edukacji prawnej”
– dr Olga Śniadach, Wydział Prawa i Administracji UG,
4) „Edukacja prawna w szkole jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne” – Dariusz Zelewski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach.
Panel prowadzi i dyskusję moderuje r. pr. Anna Kluczek-Kollar z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
III panel Kongresu pt. - „Edukacja prawna – dobre praktyki” z referatami:
1) „Akcje edukacyjne z perspektywy Stowarzyszenia
Sędziów Polskich Iustitia” – SSR Jolanty Jeżewskiej
z Sądu Rejonowego w Gdyni,
2) „Rola edukacji prawnej w budowaniu społeczeństwa
inkluzywnego i otwartego” – Zofii Lisieckiej z Gdańskiej
Fundacja Inkluzja,
3) „Niebieski Parasol Radcy Prawnego – edukacja według
samorządu radcowskiego” – r. pr. Szymona Dejka
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Fundacji Teneo,
4) „Adwokat przydaje się w życiu – program edukacyjny adwokatury” – adw. Małgorzaty Głódkowskiej
z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku,
5) „Interaktywne narzędzia docierania z edukacją prawną
do młodzieży” – Zofii Branickiej z Fundacji Court Watch
Polska.
Prowadzącą panel była adw. dr Dominika Wetoszka
z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
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„Strong and prestigious
advocacy – modern challenges” –
międzynarodowa konferencja z okazji
stulecia Adwokatury w Azerbejdżanie
W dniach 4-6 października 2019 r. w stolicy
Azerbejdżanu, Baku, adwokaci zrzeszeni
w Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyas wspólnie z Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
zorganizowali obchody stulecia Adwokatury
w Azerbejdżanie.

Uroczysta Inauguracja
I roku aplikacji radcowskiej

W konferencji pod nazwą „Strong and prestigious advocacy – modern challenges” wzięło udział kilkaset osób,
w tym przedstawiciele władz Azerbejdżanu (Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora
Generalnego), organizacji międzynarodowych (ONZ,
CCBE), a także zagranicznych samorządów prawniczych
m.in. z Chin, Czech, Iranu, Gruzji, Kirgistanu Litwy, Łotwy,
Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy i Uzbekistanu. Nie zabrakło również przedstawicieli regionalnych organizacji
prawniczych, w tym Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku w osobach Joanny Łojkowskiej-Paprockiej
i Wojciecha Gierszewskiego.
Paneliści podkreślali wagę, jaką niezależna adwokatura
odgrywa w obronie praw obywateli, a także niezwykle istotną rolę jaką odegrał w budowie Adwokatury
w Azerbejdżanie jej aktualny Prezes, Anar Baghirov.
Przedstawiono szczegółowo doświadczenia azerskiego
wymiaru sprawiedliwości, w tym zmiany wprowadzone
w ostatnich latach. Azerbejdżan zmaga się m.in. z problemem dostępu do pomocy prawnej – w całym kraju jest
około 2000 adwokatów na około 10 milionów mieszkańców, a większość adwokatów ma swoje biura w Baku.
W pamiątkowych materiałach wręczonym wszystkim
gościom nie zabrakło również wątku polskiego, gdyż
w opracowaniach pojawia się m.in. Pani Mecenas Maria
Ślązak, która działając jako Prezes CCBE wspierała Azerbejdżan i Anara Baghirova w budowie silnej i niezależnej
adwokatury.
Po części merytorycznej, uczestnicy wysłuchali koncertu
w Narodowej Filharmonii Azerbejdżanu. Wieczorem
odbyła się uroczysta gala poświęcona stuleciu adwokatury azerskiej, w czasie której przedstawiciele OIRP
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W piątek 4 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym Aplikantów OIRP
w Gdańsku odbyła się uroczystość ślubowania aplikantów.
Zebranych powitał dziekan Jerzy Mosek, członkowie Prezydium Rady, komisji ds. aplikacji.

w Gdańsku, w imieniu Dziekana Jerzego Moska, złożyli
na ręce Prezesa Adwokatury Azerbejdżanu Anara Baghirova oficjalne gratulacje i przekazali Mu okolicznościowy
prezent.

„Ślubuję uroczyście, że jako aplikant radcowski przyczyniać się będę do ochrony i umacniania porządku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki aplikanta wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości.” – słowa
te wypowiedziało 114 aplikantów radcowskich, którzy tym samym rozpoczęli zobowiązujący ale wspaniały okres
w swoim życiu.
Starostą roku została wybrana apl. Joanna Baran.

Konferencji towarzyszył program krajoznawczy –
wycieczka do miast Sheki i Gabala, w trakcie której goście
zwiedzali atrakcje turystyczne regionu, a także odwiedzili sądy i urzędy.
Równolegle do Konferencji odbywał się turniej piłkarski
„1st Southern Caucasus Lawyers International Football
Tournament”. Na turnieju reprezentowani byli prawnicy
z dziesięciu krajów, w tym reprezentacja Pomorskiej Izby
Adwokackiej.
Spotkanie w Baku pozwoliło podtrzymać i umocnić
dotychczasowe kontakty OIRP w Gdańsku z partnerami
zagranicznymi, a także nawiązać nowe relacje, tak z prawnikami z krajów zachodnich, jak i wschodnich, co stanowi
kontynuację dotychczasowych działań podejmowanych
przez Komisję Zagraniczną OIRP w Gdańsku.
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI
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Informacja o wynikach z egzaminu
wstępnego na aplikację radcowską
przeprowadzonego w dniu 28
września 2019 r.
W dniu 28 września 2019 r. odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną do
spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku. Egzamin zdało 114 osób.

Spotkanie integracyjne aplikantów,
18.10.2019 – relacja
Z inicjatywy aplikantów przy wsparciu Rady OIRP w Gdańsku
w dniu 18 października 2019 r. w Sopocie odbyło się spotkanie
integracyjne aplikantów wszystkich lat. Budowanie więzi w środowisku aplikantów jest niezwykle ważne – podkreślali uczestnicy, którzy tłumnie skorzystali z zaproszenia skierowanego od
starostów. Rolę integracji wewnątrz samorządu podkreślali także
obecni na spotkaniu przedstawiciele Rady. Spotkanie i rozmowy
przeciągnęły się do późnych wieczornych godzin.
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Mistrzostwa Polski Radców Prawnych
i Aplikantów Radcowskich w Biegach
Terenowcych
Trójmiasto, 17 lutego 2019 r.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy i pod patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych zorganizowała trzecią już edycję Mistrzostw Polski Radców
Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych. Zawody odbyły się podczas
popularnej zimowej imprezy biegowej – Trójmiejskiego Ultra Track-u (TUT), na dystansach: 68 km, 40 km (tzw. szybka czterdziestka) i 15 km (tzw. gruba piętnastka, w rzeczywistości około 18 km).
Bieganie jako sport rekreacyjny staje się coraz bardziej
popularne, coraz więcej zwolenników zyskuje też bieganie terenowe, w szczególności biegi górskie. Ich charakterystyka jest nieco inna niż biegów ulicznych. Nie
ma na nich kilkutysięcznego tłoku, sam rezultat schodzi
często na drugi plan, a liczy się przebywanie na świezym,
czystym powietrzu, kontakt z przyrodą, podziwianie
pięknych widoków i zmaganie z często wymagającą technicznie trasą. Są oczywiście podbiegi (a czasem podejścia
– inaczej się nie da) oraz zbiegi (i zejścia czy nawet zjazdy).
Liczy się taktyka, zaplanowanie odpowiedniego sprzętu,
odżywiania i nawadniania. Są to biegi przeważnie długodystansowe, ponad z42.125 km, zwane stąd ultramaratonami. Naturalnie, bierze się pod uwagę także przewyższenia. Otóż na dystansie 68 km podczas TUT przewyższenia
wynosiły 1500 m, a limit czasu na ukończenie – 11 godzin.
Jednak zmagania z tymi trudnościami, upragnione „sponiewieranie”, przynosi w rezultacie ogromną satysfakcję.

sama gdzieś w naszej podświadomości. Zyskujemy siły,
nabieramy pewności, co w naszej pracy jest potrzebne.
Zapewne dyskutowalibyśmy długo, ale następnego dnia
trzeba było wstać wcześnie rano (dystans 68 km startował w Gdyni o 7.00 rano).
Wrażenia z samego biegu przedstawiamy przez relację
samych uczestników.

Wydawałoby się, że nad morzem gór nie ma, a jednak…
Choć krótkie podbiegi, to jednak ich suma potrafi
naprawdę dopiec. Do tego Trójmiejski Park Krajobrazowy jest niezwykle urokliwym miejscem z urozmaiconą
przyrodą, a wiele miejsc ma swoją ciekawą historię, tę
dawniejszą i całkiem niedawną.
Sam bieg poprzedziło wieczorne spotkanie integracyjne.
Z dumą możemy powiedzieć, że z roku na rok w imprezie
bierze udział coraz to więcej Koleżanek i Kolegów z różnych miejsc Polski. Dobrze było bliżej się poznać, porozmawiać dlaczego biegamy. Większość z nas twierdzi, że
jest to doskonały relaks po wymagającej pracy, zresztą,
o dziwo, w trakcie biegu część problemów rozwiązuje się
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI
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idealna, słońce za chmurami a temperatura w okolicach
9 stopni na plusie. Nic tylko biec. Na trasie miałem jednak
poważne problemy żołądkowe, a na dodatek na 15 km
przed metą złapałem kontuzję, która znacząco mnie
spowolniła. Przez te okoliczności co prawda nie mogłem
czerpać z biegu takiej przyjemności o jakiej można by
marzyć, jednak tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego te „drobne” niedogodności z pewnością czyniły
bardziej znośnymi. O organizatorach samego biegu napisano i powiedziano już chyba wszystko (mam na myśli
szeroki strumień pochwał, który popłynął po raz kolejny
w ich stronę), zatem kwestii techniczno-organizacyjnych
nie ma już co komentować. Powiem tylko, że jeżeli ktoś
nad myśli o rozpoczęciu przygody z biegami ultra, to TUT
2020 z pewnością będzie do tego startem idealnym.

Grażyna Braun (OIRP Warszawa, zwyciężczyni 15
km). Był to najlepszy bieg w tym sezonie, który idealnie
nadaje się na rozpoczęcie wiosny a jednocześnie była to
realizacja moich marzeń z dzieciństwa, aby przebiec trasy,
które przeszłam w młodości, choć pamiętam, że wtedy
nie było tak bezpiecznie jak dzisiaj. Sceneria lasów trójmiejskich, otoczenie niezwykłej przyrody, która w tych
miejscu jest wyjątkowa no i ludzie dzielący tę samą pasję
co ja. Jeżeli ktoś z Was czytał powieści Pawła Huelle
i spędzał dzieciństwo w tych okolicach wie, jaki kryje się
urok i jak niewiele potrzeba aby poczuć pełnię szczęścia
i spełnienia.
Sama trasa biegu była wymagająca, dużo podbiegów na
wzgórza ale i miejscami błoto. Wiosna i jej zapachy oraz
klucz przelatujących nad nami żurawi dopełniły wszystkiego czego mi było potrzeba na tej trasie. Bieg był tak
wspaniały, że prawie nie zauważyłam mety, która nagle
pojawiła się na dole góry i zakończyła ten fantastyczny
niedzielny poranek.
Każdemu polecam tak rozpocząć sezon i nabrać sił i kondycji do dalszych biegów, a planów na ten rok jak zwykle
mam dużo.
Dawid Studencki (OIRP Kraków, zwycięzca 68 km).
Tegoroczny TUT zapowiadał się na szybki bieg, głównie
z uwagi na wiosenne prognozy pogody w Trójmieście.
W dniu samego startu pogoda do biegania była wręcz
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Na gratulacje zasługują również organizatorzy III
Mistrzostw Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu sprawili, że zawody te były jeszcze ciekawsze. Dzięki nim bowiem wraz z Koleżankami
i Kolegami po fachu mieliśmy możliwość spotkania
się i wymiany wzajemnych doświadczeń w sprawach
zupełnie nie związanych z codzienną pracą. Już samo to
powinno być dla wszystkich innych osób, które rozważały start w tegorocznym biegu wystarczają zachętą do
wzięcia udziału w kolejnych Mistrzostwach, do czego
gorąco namawiam.
Grzegorz Sobieraj (OIRP Gdańsk, 68 km). Trasa jak zawsze
była świetnie oznakowana i nawet jeśli ktoś nie biega
tymi trasami na co dzień, to z pewnością nie miał żadnych
problemów z odnalezieniem się. Punkty żywieniowe były
bardzo dobrze zaopatrzone a wolontariusze, jak zawsze
wykonali świetną robotę. To naprawdę niesamowite, gdy
wpada się na punkt a wolontariusz tylko pyta co potrzeba,
zabiera puste softflaski a po chwili wraca z uzupełnionymi
zapasami. Przy takim zmęczeniu samemu trudno byłoby
się tak dobrze zorganizować. Warto też wspomnieć
o „miasteczku zawodów” za metą, którego nie powstydziłyby się wielkie i znane imprezy biegowe. TUT jest też
dobrym otwarciem sezonu ultra, a ze względu na fakt,
że odbywa się w lutym, to co roku warunki na trasie są
wielką niewiadomą. W tym roku było zaskakująco ciepło
i sucho, a jeszcze kilka tygodni temu, trenując na tych
szlakach brodziłem w śniegu. Pomimo dużego zmęczenia
dobiegłem do mety zadowolony. W pierwszej połowie
narzuciłem sobie szybsze tempo, co spowodowało, że po
46 km trochę spowolniłem. Starałem się jednak do końca
je kontrolować i pilnowałem odpowiedniego odżywiania,
nauczony doświadczeniem z poprzedniej edycji biegu.
Chciałem poprawić czas z zeszłego roku i udało mi się to
zrobić o 50 minut, więc plan został wykonany. Uczestnicy
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biegów górskich, którzy przyjeżdżają z innych części
Polski mogą być zaskoczeni, że nad morzem wcale nie
jest płasko, a przez wielokrotne zbiegi i podejścia w trakcie TUT czeka ich taka suma przewyższeń. Dla mnie osobiście TUT jest przez to bardziej wymagający, niż niektóre
górskie biegi ultra na dłuższych dystansach, w których
startowałem.
Tomasz Oleksiewicz, (OIRP Gdańsk, 68 km). Były to już
moje III Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych na dystansie
68km, gdzie jak zwykle zebrałem bezcenne doświadczenie i spędziłem niezapomniany czas wśród licznych
sympatyków biegów przełajowych. Samą imprezę mogę
ocenić tylko w jeden sposób: brawa dla organizatorów,
jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Niesamowita
impreza, świetna oprawa, sama trasa oznaczona w taki
sposób, że mocno trzeba by było się postarać żeby się
zgubić, a i tak nie byłoby łatwo. Podczas tych kilku godzin
biegu jak zwykle doświadczyłem niesamowitej scenerii Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wsparcia ze
strony kibiców- szczególne podziękowania dla kibiców
z samorządu OIRP Gdańsk podczas ich wsparcia na trasie.

czegoś przyczepić. Z całą pewnością atutem imprezy była
świetnie oznaczona trasa (w porównaniu do letniej edycji
2016 roku), na której nie sposób było się zgubić. swój
udział wspominam bardzo fajnie; przede wszystkim się
cieszę, że nie odnowiła mi się kontuzja (zerwany mięsień
strzałkowy), czego się obawiałem biegnąc dość ostrożnie.
Z całą pewnością, o ile zdrowie pozwoli, wrócę tu, chociaż
po to, aby spróbować poprawić rezultat . A piwo na mecie
dzięki hojności sponsorów smakowało wyśmienicie.
Łukasz Rupniak (OIRP Warszawa, 15 km). W Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów biorę
udział od początku ich istnienia. Dwa razy biegłem
w Grubej Piętnastce i raz w Trójmiejskim Ultra Track’u.
Co roku powtarzam sobie, że to był ostatni raz. W tym
roku było dokładnie tak samo. Trasa daje mocno w kość.
Płaskich odcinków, na których można trochę nadrobić jest niewiele. Przeważająca część trasy to podbiegi
i zbiegi. Do tego dochodzi błoto i śnieg. Jednak po rzekroczeniu linii mety jest czysta radość i ogromna satysfakcja,
jakiej nie dają biegi miejskie. Za rok, jeśli zdrowie dopisze,
znowu stawię się na starcie. Nie wiem jeszcze tylko na
którym dystansie.

Co do samego biegu, to przyznam, że kiedy w ubiegłym
roku kończyłem bieg, obiecałem sobie, że za rok wrócę
tu silniejszy i szybszy- za cel postawiłem sobie pokonanie dystansu 68 km poniżej 7h, czyli o 26 minut szybciej.
I choć tym razem było wiosennie, bez śniegu, lodu i błota,
więc teoretycznie „łatwiej”, to znaczy szybciej, ja przynajmniej tak pomyślałem to i tak nie udało mi się złamać
siedmiu godzin, ostatecznie ukończyłem bieg na 55 miejscu w klasyfikacji Open oraz na 5 w kategorii Radców
Prawnych Aplikantów Radcowskich z czasem 07:18:35,
jest więc co poprawiać.
Gratuluję koleżankom i kolegom, którzy ukończyli każdy
z dystansów (15, 40 i 68), a tym co nie dali rady życzę
motywacji w dalszej pracy i powodzenia na następnych
zawodach.
Tomasz Wolański (OIRP Gdańsk, 68 km). Bardzo mi się
podobało. To drugi TUT, który ukończyłem. W porównaniu do letniej edycji z 2016 roku był zorganizowany na
pewno z o wiele większym rozmachem, na co na pewno
miały wpływ media społecznościowe. Jak sądzę wpływ
na status imprezy miały również zbiegająca się promocja książki Marcina Świerca i co za tym idzie, jego obecność podczas wydawania pakietów startowych, autografy, fotki z biegaczami oraz powiązana z nią prelekcja
i spotkanie z biegaczami. Na pewno imprezę rozświetnił
również mistrz fotografii górskiej i ultra – Jacek Deneka
z Ultralovers. Jeżeli chodzi o organizację trudno się do
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

57

SPORT

Hubert Kowalik (OIRP Gdańsk, 15 km).To był mój debiut
na trasie Grubej Piętnastki – podejście do zawodów praktycznie testowe, gdyż nie robiłem żadnych przygotowań,
więc 15 km+ pokonane na świeżości, bez specjalnego
szarpania, jeżeli chodzi o pierwszą część dystansu trasa
raczej „prosta, łatwa i przyjemna” jak na bieg górski druga
część dystansu – po opuszczeniu Doliny Radości – to już
znaczne wyzwanie, podbiegi, strome zbiegi z przeszkodami, na które należało uważać, obyło się bez upadków
i kontuzji, osiągnięty wynik zdecydowanie do poprawy
w kolejnych edycjach, rezerwy jeszcze są. Organizacja biegu profesjonalna, catering urozmaicony. Wielkie
gratulacje dla osób, które pokonały najdłuższy dystans
TUT2019, część z nich można było spotkać na trasie
Grubej Piętnastki.
Aleksandra Worzała (OIRP Gdańsk zwyciężczyni 40
km). To już mój trzeci start w ramach Mistrzostw Radców
Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych rozgrywanych w malowniczym Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym w Trójmieście. Tym razem zmierzyłam
się z dystansem 40 km. Ponieważ lasy, w których rozgrywane były zawody są miejscem, w którym trenuję bieganie co najmniej dwa razy w tygodniu, zarówno wczesnym
rankiem, jak i późnym wieczorem z czołówką, przed startem wydawało mi się że znam każdą górkę i każdą grań
i nic mnie nie zaskoczy. Nic bardziej mylnego. Kumulacja wszystkich przewyższeń w ciągu kilku godzin startu
daje niesamowicie w kość i podejście, które na co dzień
wydaje się stosunkowo proste, z uwagi na to że jest
dziesiąte z kolei, wymaga wykrzesania z siebie niesamowitych pokładów energii. Dla nie wtajemniczonych
wyjaśniam, że trasa biegu wytyczona jest m.in. wzdłuż
byłych skoczni narciarskich. Motywacją podczas biegu
są kolejne punkty odżywcze ze smakołykami – żelkami,
czekoladą, drożdżówkami, zupą rybną. Atmosfera biegu
jest nie do opisania – wszechobecny uśmiech zawodników, zmęczenie na twarzach przeplatane z satysfakcją,
wzajemne wspieranie, jak choćby poratowanie tabletką
z solami w przypadku skurczu czy dobrym słowem, iż za
daną górką będzie już tylko jedna, ostatnia, niestety najwyższa – to wszystko sprawia, że chce się tu być.
Podczas biegu większość zawodników zadaje sobie pytanie – „I po co mi to?” Ale za rok i tak wraca. Dlaczego?
Myślę, że to magia miejsca.
Wojciech Zakrzewski (OIRP Wrocław, zwyciężca 15 km).
Trasa bardzo mi się podobała – mimo, że pełna podbiegów
(czy raczej podejść), a jeden zbieg pod koniec trasy zaskoczył mnie niesamowicie stromizną, to generalnie bardzo
przyjemna i „wygodna” do mocnego biegu. Nie zabrakło też odcinków, na których można się było rozpędzić.

58

SPORT

Zdecydowanie przydały się treningi w Masywie Ślęży.
Sama organizacja doskonała, a na szczególną pochwałę
zasługuje oznaczenie trasy i zaplecze gastronomiczne.
Mam nadzieję, że uda się spotkać z biegającymi Koleżankami i Kolegami z OIRP Gdańsk na półmaratonie w Gdyni
za miesiąc.
Jakub Magdziasz (OIRP Bydgoszcz, 15 km). Dla mnie jako
typowego biegacza miejsko – asfaltowego zawody odbywające się w scenerii urokliwego Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego – niby w mieście, ale z dala od zgiełku,
a przede wszystkim doskwierającego nam biegaczom
zimą smogu, były zupełnym zaskoczeniem. Liczyłem się
z tym, że nie będzie łatwo utrzymać założone tempo,
ale nie myślałem, że już pierwsze 2 km trasy nauczą
mnie pokory i wymuszą zrewidowanie planów. Mimo to,
uważam, że jak na debiut w biegach terenowych trasa
Grubej 15 jest idealna. Nie za długa, osiągalna dla każdego
weekendowego biegacza, a jednak wymagająca, szczególnie ostatnie kilometry … Sama trasa świetnie oznaczona – naprawdę duże brawa dla organizatora. Właściwie nie można było się zgubić, a więc obawy mojej żony,
że na pewno w tym lesie gdzieś zabłądzi były na wyrost.
Najlepsze fragmenty to zdecydowanie ostatnie 5 km. Gdy
wydawało się, że już końcówka i można podkręcić tempo
z nienacka pojawiały się szleńcze zbiegi w dół, a bezpośrednio po nich strome podejścia. W takich momentach
śmiałem się sam do siebie zadając sobie pytanie „po co
mi to”, a jednocześnie przeklinając organizatora za takie
ułożenie tej trasy. Natomiast sama organizacja – rewelacyjna. Udział w takich zawodach to czysta przyjemność. Od razu czuć, że ludzie którzy stoją za organizacją
zawodów wiedzą o co chodzi i czego oczekuje uczestnik.
Na mecie prawidziwie kuligowy klimat – piwo, ognisko,
kiełbasa. Tylko śniegu zabrakło. Może będzie za rok. Ja
na pewno wrócę za rok. Ponownie na rodzinny weekend
w Trójmieście i pewnie na dłuższy dystans.

miałem szczęście spotkać uśmiechniętych, szalonych
biegaczy, z którymi leciałem w dół niemal na złamanie
karku i mozolnie wspinałem się na kolejne pagórki. A na
mecie czekała klimatyczna impreza z pieczeniem kiełbasek, grzanym winem i lokalnymi specjałami. Naprawdę
jestem pod wrażeniem scenerii tego biegu. Dodatkowej
frajdy i satysfakcji dostarcza mi wywalczenie tytułu
Mistrza Polski radców prawnych i aplikantów radcowskich w biegach terenowych o charakterze górskim na
dystansie okołomaratońskim. Słowa uznania i podziękowania należą się OIRP Gdańsk za organizację odrębnej klasyfikacji radców prawnych w ramach tej bardzo
fajnej imprezy biegowej i za spotkanie integracyjne dzień
przed startem dla biegających radców i aplikantów radcowskich. Było fantastycznie, dlatego mam nadzieję być
w Gdańsku stałym bywalcem i zachęcam wszystkich do
udziału w kolejnych edycjach TUTA .

Komitet organizacyjny biegu stanowili Anna Stępień,
Aleksandra Worzała, Tomasz Wolny-Dunst, Bartosz
Szolc-Nartowski.
Podziękowania dla Prezydium Rady OIRP w Gdańsku
i wiceprezesa KRRP Michała Korwka za wsparcie organizacyjne i duchowe.
Do zobaczenia pełnej galerii zdjęć z biegu zapraszamy na
stronę FB https://www.facebook.com/pg/TrojmiejskiUltraTrail/photos/
Na zakończenie dodajmy, że w sporcie oprócz rywalizacji
ważna jest właściwa postawa, serdeczność, pomoc udzielona innym zawodnikom i gesty fair play. Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze Tomaszowi Oleksiewiczowi
z izby gdańskiej. W dniu 23 lutego podczas Gali wręczania
nagród w Plebiscycie Pomorze Biega i Pomaga, organizowanej przy współudziale Radia Gdańsk, został wyróżniony i otrzymał nagrodę w kategorii: Gest Fair Play (biegacza z pomorza w 2018 r.), za pomoc innemu biegaczowi
podczas Orlen Marathon w Warszawie w 2018 r.

Radosław Walaszczyk (OIRP Opole, zwyciężca 40 km).
Podczas biegania odpoczywam, znajduję rozwiązania
różnych problemów, delektuję otoczeniem oraz czuję,
że wstępuje we mnie radość i dobra energia. Lubię też
czasem się pościgać i szukając ciekawych zawodów na
2019 rok natknąłem się na informację oraz pozytywne
opinie o Trójmiejskim Ultra Tracku, biegu crossowym
o charakterze górskim, czyli takim, za którym ostatnio
przepadam. Trasa biegu na 40 kilometrów okazała się
bardzo ciekawa, urozmaicona i wymagająca. Start ostry,
bo od razu pod górę, następnie piękne tereny i widoki
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, po drodze bogate
bufety dla biegaczy, a w nich serdeczni ludzie. Serce
mi rosło z każdym kilometrem, bo oprócz doskonałej
organizacji biegu, w tym świetnego oznakowania trasy,
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI
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X Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie
Lekarzy w klasie Puck 24-26.05.2019r.
W dniach 24-26 maja 2019 r. na wodach Zatoki Puckiej odbyły się X Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy i Dentystów Lekarzy w klasie Puck.
Na zaproszenie Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w zawodach wzięła udział reprezentacja Izby radcowie
prawni Marcin Flisykowski, Mariusz Sanocki , Krzysztof Boss
Dwudniowe regaty sobota-niedziela odbyły się przy wietrznych warunkach 4-5°B., południowo-zachodnim wietrze
zakłócanym przez lokalną bryzę. W rywalizację wpisywały się awarie osprzętu, pęknięte wanty, parę połamanych
masztów, wywrócone łodzie, i … ludzie za burtą. Ze względu na silny wiatr wyścigi często były odraczane. Mimo
to regaty przebiegały bardzo sprawnie i profesjonalnie. Rozegrano wszystkie z zaplanowanych 9 wyścigów. Nasza
załoga w stawce 31 sklasyfikowanych jachtów dzielnie dopłynęła do mety po raz kolejny przyczyniając się do dalszej
integracji we wzorowej współpracy między samorządami obu Izb gdańskich radcowskiej i lekarskiej.
Trzy dni wspaniałej żeglarskiej przygody w Pucku za nami.

5 marca 2019

MISTRZOSTWO DLA OIRP GDAŃSK!

Marcin Flisykowski
Puck, 26.05.2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w zakończonym w sobotę VII Halowym Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych w Pruszczu Gdańskim triumfowała drużyna Okręgowa Izby Radców Prawnych Gdańsk! W finale nasi zawodnicy pokonali Okręgową Izbę Radców Prawnych z Olsztyna, po emocjonujących
rzutach karnych 3:2. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy OIRP Toruń, którzy w meczu o 3. miejsce pokonali zespół OIRP Bydgoszcz 4:2. Serdecznie gratulujemy!
Tabela końcowa VII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych:
1. OIRP Gdańsk I
2. OIRP Olsztyn
3. OIRP Toruń
4. OIRP Bydgoszcz
5. Pomorska Izba Adwokacka Gdańsk
6. OIRP Gdańsk II
7. Izba Komornicza Gdańsk
8. OIRP Szczecin
Marcin Czugan
kapitan piłkarskiej drużyny OIRP Gdańsk
60

GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI

61

SPORT

SPORT

MIĘDZYNARODOWY PROGRES
DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ OIRP GDAŃSK,
Gdańsk 15.06.2019 – relacja

na właściwe tory, aby nie stracić kontaktu z przeciwnikami.
I udało się zmniejszyć dystans na 1:2, choć Irlandczycy
odpowiedzieli następnie dwoma golami, wyprowadzając
swoją drużynę na prowadzenie 1:4. Jeszcze przed przerwą
zawodnicy OIRP Gdańsk zmniejszyli dystans do rywali do
2:4 i takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa tego
arcyciekawego spotkania.

W ramach międzynarodowego rozwoju drużyny piłkarskiej OIRP
Gdańsk, mieliśmy okazję gościć w Gdańsku drużynę reprezentującą samorząd prawników z Irlandii (The Bar of Ireland) z siedzibą w Dublinie. To spotkanie zapowiadało się niezwykle emocjonująco, biorąc pod
uwagę twardą i nieustępliwą grę z jakiej słyną Irlandczycy i finezyjną,
techniczną piłkę, jaką preferują zawodnicy OIRP Gdańsk.

Wiedzieliśmy, że po przerwie powinniśmy ruszyć na przeciwnika z impetem i pokazać mu w praktyce realizację polskiej myśli szkoleniowej, z której przecież słyniemy. Tak
też się stało i po 25 minutach drugiej połowy na tablicy
wyników widniał remis 4:4. Następnie przeciwnicy wyprowadzili kontratak i przegrywaliśmy 4:5, by za chwilę remisować 5:5.

Oprawa meczowa, profesjonalni sędziowie oraz liczni
kibice byli ozdobą tego piłkarskiego święta. Do ich poziomu
dostosowali się również piłkarze, a przypomnieć należy, że
mecz rozgrywał się na „pełnym dystansie” (2 x 45 minut),
po 11 zawodników w każdej drużynie.
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Mecz lepiej rozpoczęli goście z Irlandii, którzy zaskoczyli
naszych zawodników dobrym przygotowaniem fizycznym,
choć przecież oglądając na odprawie meczowej spotkania
drużyny przeciwnej – mogliśmy się tego spodziewać! Szybkie 0:2 nakazywało naszej drużynie natychmiastowy powrót
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Remis nas nie zadowalał (o nie!), tak więc postawiliśmy wszystko na jedną kartę … i dostaliśmy dwie bramki
z kontrataku. Pomimo więc posiadania piłki w II połowie
na naszą korzyść 90% do 10% (tak pokazały oficjalne dane
na portalach internetowych zajmujących się statystykami
piłkarskimi), przegraliśmy 5:7. Wróciliśmy na tarczy, ale na
pewno nie możemy się wstydzić naszej postawy! Gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności tudzież
nieśmiałe „dziękujemy!” z trybun, nieco poprawiły nam
humory, choć z wyniku jesteśmy oczywiście niezadowoleni.
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Po meczu kontynuowaliśmy nasze dyskusje na tematy piłkarskie i prawnicze (albo prawnicze i piłkarskie), nawiązując interesujące relacje z prawnikami z Irlandii. Dla Naszej
Izby – The Bar of Ireland – to bardzo ciekawy kontakt i możliwość rozwoju międzynarodowych prawniczych relacji na
Zielonej Wyspie. Nasi przeciwnicy zaprosili nas na rewanż
do Dublina, a jak pokazują statystyki naszej drużyny, lepiej
gramy na wyjazdach, więc kto wie…
Gdańsk, 15 czerwca 2019r.
OIRP Gdańsk – Bar of Ireland 5:7
(bramki dla naszej drużyny: Marcin Czugan x 2, Dawid Szadaj,
Sebastian Fischer, Maciej Sosnowski)
Skład OIRP Gdańsk:
Krzysztof Jóźwiak, Tomasz Sinkiewicz, Sebastian Fischer,
Maciej Sosnowski, Marcin Stankiewicz, Grzegorz Gorczyca, Kamil Kosior, Tomasz Bronk, Michał Mac, Bartosz
Nowacki, Marcin Czugan.
Relację sporządził Marcin Czugan – kapitan piłkarskiej
drużyny OIRP Gdańsk
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Mistrzostwa Prawników w biegach terenowych
– Kaszubska Poniewierka 30 km
Już po raz kolejny wspaniali organizatorzy Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka zorganizowali Mistrzostwa Prawników na dystansie 30 km. Nie jest to zwykłe 30 km, trasa jest
urozmaicona, niełatwa, a do pokonania jej w czasie poniżej 3h trzeba już naprawdę mocnych treningów albo wyjątkowego talentu do biegania.
Tym bardziej doceniamy wiadomość, że Mistrzostwa Prawników wygrał nasz kolega radca prawny Grzegorz Sobieraj
w doskonałym czasie 2:39:44 i 19 miejscem w kategorii open, a natomiast III miejsce zajął nasz kolega radcy prawnego
Tomasza Wolańskiego.

Mistrzostwa Polski Radców Prawnych
w biegu na 10 km, Łódź 24.08.2019 – relacja
Tym razem ekipa z Gdańska ruszyła na Mistrzostwa do Łodzi w mocno okrojonym składzie: r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski- nasz przewodnik i kierownik wyjazdu, tak na marginesie uczestniczył we wszystkich dotychczasowych mistrzostwach, brawa za wytrwałość,
dalej r. pr. Monika Prawdzik – jedyna reprezentantka płci pięknej w naszej ekipie, dzięki
której w ogóle mogliśmy dotrzeć na miejsce i bezpiecznie wrócić, r. pr. Hubert Wyłoga, który
wcielił się w rolę naszego dietetyka oraz speca od kalorii, no i moja skromna osoba, r. pr.
Tomasz Oleksiewicz- pod nieobecność innych szybkobiegaczy lider zespołu.
Wyjazd w czwórkę jednym autem, okazał się możliwością
do jeszcze lepszego poznania się, wymiany doświadczeń,
ale też poczynania pewnych przyszłorocznych planów
integracyjno-sportowych, o czym wkrótce zapewne się
dowiecie.
Do Łodzi dotarliśmy na 3 godziny przed startem, który
w tym roku ze względów pogodowych (słońce jak na
Gibraltarze) ustalony został na godz. 18:30. Tuż po zameldowaniu się w hotelu, za radą Bartka ruszyliśmy na „małe,
co nie, co” do Pasta Go, jedzenie w dechę, choć jak dla
mnie porcja makaronu okazała się ciut za duża i za ciężkapowinienem tę przyjemność zostawić na czas po biegu.
Niestety odczułem „makaroni” podczas biegu i pomimo,
iż mając poczucie zgagi i pełnego żołądka ukończyłem bieg, ostatecznie zajmując III miejsce w kategorii
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wiekowej w Mistrzostwach Polski Radców Prawnych
i Aplikantów radcowskich na dystansie na 10 km, co było
lekkim zaskoczeniem. Jeśli chodzi o pozostałe osoby to
Bartkowi nic nie przeszkodziło w czasie biegu, a makaron mu chyba wręcz pomógł, bo osiągnął lepszy czas niż
w ubiegłym roku, podobnie Hubert na mecie mógł cieszyć się z poprawy czasu. Monice i mi nie udało się, co
prawda poprawić czasu z ubiegłego roku, ale na mecie
cieszyliśmy się równie mocno jak pozostała część ekipy.
Po biegu jak zwykle organizatorzy z OIRP w Łodzi stanęli na
wysokości zadania, uroczystość wręczenia nagródi wyróżnień dla zwycięzców odbyła się w pięknym ogrodzie Izby,
jak zwykle była muzyka, tańce i pyszne jedzenie, dla tych,
co byli wiedzą, dla tych, co jeszcze nie mieli okazji, nie
powiem żałujcie, tylko następnym razem się zapisujcie.
GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI
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Udział reprezentacji Izby w Spartakiadzie
Prawników Polskich – relacja
W dniach 11 – 15 września 2019r., odbyła się jubileuszowa XXX Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników Polskich. Prawnicy-sportowcy
rywalizowali w gościnnym mieście Mazowsza – Radomiu.
Na starcie poszczególnych dyscyplin indywidualnych i drużynowych, stanęło niemal 600 zawodników reprezentujących różne zawody prawnicze i wszystkie województwa.
Największą grupę stanowiły reprezentacje radców prawnych, adwokatów i sędziów. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku reprezentowało 5 radców prawnych:
Marcin Drzewicki, Grzegorz Koziarski, Witold Lejk, Artur
Person oraz Marek Woźniak. Każdy z nas wrócił ze spartakiady z medalem.
Zawody odbywały się w ponad 70 konkurencjach. Poza klasycznymi dyscyplinami, w których rywalizujemy od wielu
lat takich, jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, lekkoatletyka, biegi przełajowe, tenis ziemny i stołowy, czy badminton, organizatorzy kolejnych spartakiad
otwierają uczestnikom możliwość rywalizowania w nowych

dyscyplinach takich, jak: siłowanie na rękę, pompki, podciąganie na drążku, ergometr wioślarski, pawer5, strongman,
squash, szachy, rzutki, brydż, ringo, piłkarzyki, strzelectwo,
paintball, kajaki, gokarty i regaty żeglarskie. W niektórych,
indywidualnych konkurencjach, rywalizacja odbywa się
w trzech kategoriach wiekowych a w niektórych w dwóch,
w zależności od obowiązującego na danej spartakiadzie regulaminu i liczby zawodników startujących w danej dyscyplinie.
Każdego dnia spartakiady nasi zawodnicy startowali w wielu
dyscyplinach i rywalizowali na wielu arenach, co zmuszało
nas do ciągłego, szybkiego przemieszczenia się po Radomiu
od godzin porannych aż do późnego wieczora. Zarówno
w czasie sportowych zmagań, jak i wieczornych spotkań
towarzyskich, nasza grupa znana powszechnie pod nazwą
Kaszubskie Kondory, dzielnie i godnie reprezentowała nasz
Region, Trójmiasto i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

SPORT

Pomimo bardzo skromnego składu (niestety byliśmy jedną
z najmniej licznych ekip wojewódzkich), ale dzięki dobremu
przygotowaniu, samodyscyplinie i wzajemnemu wsparciu,
zdobyliśmy łącznie 26 medali (22 indywidualnie i 4 drużynowo), co pozwoliło to nam zająć w klasyfikacji generalnej
województw 9-te miejsce. Zważywszy na skromną liczebność naszej reprezentacji i kilka krotnie większą liczebność
innych ekip wojewódzkich (najwięcej – 122 uczestników
liczyła ekipa gospodarzy woj. mazowieckie) jest to fenomenalny wynik. Licząc średnią liczbę medali, na jednego
reprezentanta danego województwa byliśmy, obok województwa zachodniopomorskiego, najlepsi, gdyż zdobyliśmy niemal po 3 medale „na głowę”!

Poszczególne medale zdobywali reprezentujący naszą
Izbę:
– Marcin Drzewicki – (3 medale): 2 złote: w sztafecie
4x100m oraz sztafecie olimpijskiej (100m 200m 400m
800m) oraz 1 brązowy w piłce ręcznej
– Grzegorz Koziarski – (4 medale): 1 złoty w sztafecie
4x100m; 1 srebrny w skoku w dal oraz 2 brązowe w piłce
ręcznej i skoku wzwyż
– Witold Lejk – srebrny medal w pchnięciu kulą,
– Artur Person – (9 medali): 2 złote: strongman i sztafeta
4x100m; 5 srebrnych: skok wzwyż, ergometr wioślarski,
podciąganie na drążku, pawer5, kajaki mikst i 2 brązowe:
skok w dal i regaty żeglarskie

– Marek Woźniak – (3 medale) 2 srebrne – skok w dal
i ringo oraz 1 brązowy w regatach żeglarskich;
Uczestniczyliśmy w wieczornych spotkaniach towarzyskich, odbywających się w różnej formule, od grilla po Galę
Mistrzów Sportu zorganizowaną w hangarze słynnego
radomskiego lotniska, która rozpoczęta została pokazem
akrobacji lotniczej, wykonywanym przez Zespół Akrobacyjny ORLIK z Radomia.
W przyszłym roku spartakiada odbędzie się w Kielcach.

Drużyna biegowa Izby wciąż na fali
Gdynia, 11.11.2019r – relacja
Dzień Niepodległości to także tradycyjne sportowe świętowanie. Co
roku w Gdyni odbywa się wspaniała imprezę biegowa: bieg na 10 km.
Nie zawsze udaje nam się wystartować, w tym roku jednak zmobilizowaliśmy się i przeprowadziliśmy treningi pod okiem naszego mistrza
Polski Oskara. Widać miały one nie tylko znaczenie motywujące, ponieważ udało nam się osiągnąć całkiem niezłe sportowe rezultaty.
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VI Pomorski Rajd Pieszy Radców
Prawnych, Sominy 06.-09.06.2019
– relacja
Tegoroczny – VI Pomorski Rajd Pieszy Radców Prawnych odbył się
w dniach 06.06 – 09.06.2019 r. Tym razem z nad Bałtyku (przypominamy, że ubiegła edycja miała miejsce w nadmorskich Dębkach) przenieśliśmy się w głąb lądu. Bazą noclegowo-żywieniową był Ośrodek
Wypoczynkowy „Kaszubski Bór” w Sominach, zaś wycieczki piesze
z fragmentem spływu kajakowego odbywaliśmy po terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W imprezie wzięło udział 49 uczestników
– radców prawnych z całego kraju m.in. z izb olsztyńskiej, bydgoskiej,
lubelskiej, poznańskiej i oczywiście z izby gdańskiej.
Ziemia Zaborska
Zaborski Park Krajobrazowy, położony nieopodal Parku Narodowego – Bory Tucholskie pomiędzy miastami Bytów i Brusy, to teren wyjątkowo atrakcyjny, choć nieodkryty. Trasy rajdu wiodły
przez sandr Brdy, przez lasy, wzdłuż lobeliowych jezior. Wybór tej lokalizacji podyktowany był
chęcią pokazania uczestnikom miejsca nieznanego, dzikiego ale nie mniej urokliwego niż dużo bardziej znane Bory Tucholskie czy miejscowości nadmorskie. Mimo, że lokalizację tą trudno znaleźć na
pierwszych stronach folderów turystycznych Pomorza, to uczestnicy nie zawiedli. Nie zawiodła też
pogoda, choć chwilami straszyła burzą i deszczem. Tradycyjnie nasz rajd rozpoczął się od uroczystej
kolacji przy ognisku i grillu.

I Dzień
Pierwszego dnia rajdu wyruszyliśmy do miejscowości Parzyn by rzeką Zbrzycą spłynąć kajakami
do Kaszuby. Ten wodny fragment rajdu okazał się być wyjątkowo trudny ze względu na niski stan
wody, co skutkowało koniecznością ciągnięcia kajaka oraz przepychania go przez liczne przeszkody,
co nadało imprezie nieco survivalowego charakteru. Następnie z Kaszuby ruszyliśmy pieszo wzdłuż
rzeki do Laski mijając Rolbik i Widno. Z Laski autokar zabrał nas z powrotem do Somin. Długość tej
trasy pieszej to ok. 12 km.

II Dzień
Następnego dnia autokar zabrał nas znowu do Laski, gdzie oczekiwali nas przewodnicy – leśnicy
z Nadleśnictwa Przymuszewo. W ich towarzystwie udaliśmy się niezwykle urokliwym zielonym szlakiem. Trasa wiodła wzdłuż jezior, a niektóre z nich okazały się jeziorami lobeliowymi o niezwykłej
przejrzystości. W drodze nasi przewodnicy z pasją dzielili się z nami swoją wiedzą na temat gospodarki leśnej oraz fauny i flory regionu. Po pokonaniu ok. 14 km dotarliśmy do Drzewicza skąd autokarem wróciliśmy do Somin.
Pożegnanie
Po wyczerpujących zmaganiach na szlaku czekała na nas uroczysta kolacja z pieczonym dzikiem,
ogniskiemi muzyką.
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