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Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do lektury pierwszego tegorocznego 
numeru Biuletynu Radcowskiego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku!

Początek roku 2021 to czas tzw. nowej rzeczywistości, w której wpływ na życie nas 
wszystkich ma dalej pandemia COVID-19, z którą w ciągu najbliższych miesięcy 
najprawdopodobniej nadal będziemy się zmagać.

Mimo tego trudnego czasu na łamach tego numeru mogą Państwo zapoznać, jak 
w tym okresie, w tych nowych realiach radzi sobie Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Gdańsku.

Odnotowania wymaga na pewno duża aktywność naszych komisji, które dość sprawnie 
przystosowały się do funkcjonowania w formule on-line.

Na łamach niniejszego wydania Biuletynu oprócz informacji związanych bezpośrednio 
z prawem, można znaleźć m.in. relacje ze zdecydowanie najpopularniejszej aktywności 
początku roku, czyli morsowania!

Z tego miejsca wszystkim Koleżankom i Kolegom w imieniu całej redakcji składamy 
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świat Wielkiejnocy! Mamy nadzieje, 
że w tym roku uda się je wszystkim spędzić w rodzinnym gronie.

Zachęcamy do lektury!

Drogie Koleżanki 
i Drodzy Koledzy!

OD REDAKCJIWYDANIE I – KWIECIEŃ
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 
Szanowni Czytelnicy Biuletynu,

P
rzed nami kolejne pandemiczne Święta. W tym trudnym, nie przewidywalnym  
i pełnym nowych wyzwań czasie jako samorząd staramy się realizować jak naj-
lepiej nasze zadania. Lektura Biuletynu pozwoli zapoznać się z tegorocznymi 

inicjatywami. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na niektóre z nich. Odbyły się konkurs 
biegów narciarskich w Kartuzach i zawody narciarskie w Wieżycy dla radców praw-
nych i adwokatów, w odpowiedzi na Państwa oczekiwania rozpoczął się cyklu spo-
tkań on-line z prawnikami zagranicznymi, udostępniliśmy ofertę specjalistycznych 
kursów języka angielskiego i języka niemieckiego dla prawników, powstał Radcowski 
Klub  Miłośników Książki. Życzę miłej lektury. A dużo zamierzeń jeszcze przed nami. 
Przedstawimy je szerzej przy okazji zbliżającego się dorocznego Zgromadzenia Dele-
gatów naszej Izby.

A zanim to nastąpi w związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi w imieniu 
własnym oraz członków Rady OIRP w Gdańsku przekazuję Państwu najserdeczniej-
sze życzenia  udanego odpoczynku, relaksu na świeżym powietrzu, ciepłych relacji 
z bliskim, a przede wszystkim zdrowia i nadziei, że pandemia niebawem nas opuści. 
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RADA OIRP

Szanowni Państwo,
dziś, 14 stycznia 2021 r., obchodzimy drugą rocznicę tragicz-
nej śmierci r.pr. Pawła Bogdana Adamowicza, jednego z pio-
nierów samorządu terytorialnego w wolnej Polsce po 1989 r., 
zmarłego w wyniku ran odniesionych na skutek zamachu na 
jego życie przeprowadzonego podczas 27 finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.
Paweł Adamowicz piastował urząd Prezydenta Miasta Gdań-
ska nieprzerwanie w latach 1998–2019.
Paweł Adamowicz przez cały czas trwania swojej prezyden-
tury był czynnym radcą prawnym zrzeszonym w naszym sa-
morządzie zawodowym. Liczne obowiązki związane z piasto-
wanym urzędem, nie przeszkodziły Prezydentowi regularnie 
uczestniczyć w wydarzeniach samorządu radcowskiego, cy-
klicznie uświetniać swoją obecnością najważniejsze inicjaty-
wy organizowane przez OIRP w Gdańsku.
Paweł Adamowicz był wybitnym społecznikiem, wspierał 
inicjatywy mieszkańców i mieszkanek miasta. Jego działania 
ukształtowały Gdańsk jako miasto oparte na czterech solid-
nych fundamentach: wolności, solidarności, równości i otwar-
tości. Paweł Adamowicz był zwolennikiem zasady solidarno-
ści codziennie, troszczył się o mieszkańców swojego miasta 
i zachęcał ich do propagowania podobnej postawy życiowej.
Za swoje dokonania uhonorowany został szeregiem krajo-
wych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, m.in.:
–  Odznaką „Przyjaciel Dziecka” – 1996,
–  Srebrnym Krzyżem Zasługi – 2003,
–  „Europejczyk Roku 2007”, tytuł nadany przez kolegium re-

dakcyjne „Monitora Unii Europejskiej” i Rady Programowej 
Fundacji Prawo Europejskie – 2007

–  Odznaką Honorową Związku Sybiraków – 2008,
–  Pierścieniem Hallera – 2009,
–  Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków – 2010,
–  Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samo-

rządności w Polsce – 2010,

Druga rocznica śmierci prezydenta 
Pawła Adamowicza

–  Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej – Francja – 
2012,

–  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Cywil-
nej – Hiszpania – 2013,

–  Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Ziemi Maryjnej – 
Estonia – 2014,

–  Statuą św. Krzysztofa – Litwa – 2014, Krzyżem Wolności 
i Solidarności- 2014

–  Odznaką Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialne-
go – 2015

–  Nagrodą Orła Jana Karskiego – 2019 (pośmiertnie)
–  Honorowym obywatelstwem miasta stołecznego Warsza-

wy – 2019 (pośmiertnie)
–  Honorowym obywatelstwem miasta Białystok – 2019 (po-

śmiertnie)
I wieloma innymi…

Samorząd radców prawnych, jego idee i cele, sformułowane 
w Rocie Ślubowania Radcowskiego, były Prezydentowi Pawłowi 
Adamowiczowi zawsze bliskie. Był naszym Kolegą i Przyjacielem.

Pawle na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercach…
Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
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PLAN SZKOLEŃ ON-LINE 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP 

W GDAŃSKU W I PÓŁROCZU 2021r.

Szanowni Państwo, przypominamy, iż rozpoczął się kolejny cykl szkoleniowy radców prawnych. Poniżej prezentujemy 
listę najbliższych, zaplanowanych już przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku prelekcji.

Jednocześnie informujemy, że wsłuchując się w Państwa oczekiwania, staramy się na bieżąco aktualizować i wzbogacać 
naszą ofertę szkoleniową.

Przypominamy również, że uwagi na sytuację związaną z pandemią SARS CoV-2 wszystkie wykłady planowane na pierw-
sze półrocze 2021r. odbędą się w formie zdalnej.

Pełną (na chwilę obecną:) ) ofertę szkoleniową można prezentujemy poniżej.

RADA OIRP

PLAN SZKOLEŃ ON-LINE 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU 

W I PÓŁROCZU 2021R. 
 

Termin  Tematyka Wykładowca 

10.02.2021r. 
Godz. 17-19 

Postępowanie rejestrowe – wpis i zmiana wpisu w KRS z uwzględnieniem 
wniosków elektronicznych. Problematyka przyjęcia dokumentów do akt (art.9 
ust.2 Ustawy o KRS) 

Referendarz Sądowy SR Gd.-
Północ 
Emilia Rogowska 
 

18.02.2021r 
Godz. 17-19 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca. r.pr. Karolina Szałkowska 
 

22.02.2021r. 
Godz.17-19 

Służebności osobiste i gruntowe. Aspekty materialne i procesowe. SSA Anna Daniszewska 
 

03.03.2021r. 
Godz.17-19 

Kontrola działalności gospodarczej ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw podatkowych w świetle przepisów prawa 
przedsiębiorców. 

r.pr. Paweł Chrupek 
 

09.03.2021r. 
Godz.17-19 

Wprowadzenie do zarządzania zgodnością. Podstawy compliance 
 

r.pr. Marek Stanke 

16.03.2021r. 
Godz.17-19 

Oszustwo w podatku VAT jako przestępstwo skarbowe 
 

Mec. Łukasz Kowalski 

17.03.2021r. 
Godz.17-19 

Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców 

r.pr. Paweł Chrupek 

23.03.2021r. 
Godz.17-19 

Pułapki w rozliczaniu podatku VAT mogące skutkować odpowiedzialnością 
karną skarbową 

Mec. Łukasz Kowalski 

13.04.2021r. 
Godz.17-19 

Środki prawne ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami 
umownymi 

r.pr. Marcin Czugan 

20.04.2021r. 
Godz.17-19 

Komunikacja transformatywna. Wzmacnianie stron i jakość interakcji w 
praktyce radcy prawnego 

Mediator Łukasz Kwiatkowski 

18.05.2021r. 
Godz.17-19 

Sprawy o rozwód i separację oraz konflikty między małżonkami na tle 
dzieci- zagadnienia prawne procesowe i praktyczne 

SSO Ewa Ważny 

KOMISJE OIRP

STANOWISKO 
KOMISJI DS. PRAW CZŁOWIEKA PRZY 

OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH 
W GDAŃSKU W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY 
USTAWY – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia

Na stronach internetowych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia. Projekt ten zawiera zmianę przepisów dotyczących m.in. mandatów karnych. Pro-
ponowane przez grupę posłów zapisy budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP, przepisami 
innych ustaw oraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Dotychczasowa konstrukcja mandatu karnego pozwala, w naszej ocenie, na wystarczające i sprawne uproszczenie pro-
cedury, a w przypadku, kiedy obywatel nie przyjmuje mandatu, zastosowanie znajduje prawo do sądu. Do momentu 
wydania stosownego orzeczenia przez niezależny i niezawisły sąd obywatel nie zostaje ukarany.

Proponowane zmiany spowodują, że mandat karny stanie się wykonalny z chwilą wydania (grzywnę należy uiścić w ter-
minie 7 dni), zaś odwołanie się do sądu nie wstrzyma obowiązku zapłaty grzywny. Obywatel nie będzie miał możliwości 
w postępowaniu sądowym powoływać innych dowodów, niż wskazane w odwołaniu (chyba że dowód nie był mu znany 
w chwili wniesienia odwołania).

Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona 
prawomocnym wyrokiem sądu. W sprawach o wykroczenia stosuje się zasadę domniemania niewinności in dubio pro 
reo wyrażoną w art. 5 Kodeksu karnego, który ciężarem dowodu obciąża oskarżyciela, a nie obwinionego. Niewątpliwie 
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zasada domniemania niewinności wiąże się z prawem do sądu jako prawem samoistnym, które powinno być gwarancją 
praw i wolności, a także standardów materialnych i procesowych. Wedle art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo 
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny 
i niezawisły sąd. Natomiast art. 77 ust. 2 Konstytucji stanowi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej docho-
dzenia naruszonych wolności lub praw.

Projektowana regulacja narusza także prawa gwarantowane postanowieniami Europejskiej Konwencji O Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności i standardy rzetelnego postępowania sądowego zawarte w utrwalonym, niekiedy 
od dziesięcioleci, orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Fakt, że prawo krajowe kwali-
fikuje postępowanie jako dotyczące wykroczenia, a nie przestępstwa w sensie, które temu pojęciu nadaje prawo karne, 
sam przez się nie zwalnia państwa od obowiązku stosowania w takim postępowaniu gwarancji rzetelności, przewidzia-
nych przez Artykuł 6 Konwencji.  Projektowane zmiany – jeżeli wejdą w życie – narażają zatem Rzeczpospolitą Polską na 
poważne ryzyko wielu przegranych spraw w postępowaniu przed Trybunałem w wyniku skarg wnoszonych przez osoby 
ukarane w nierzetelnym postępowaniu.

W ocenie Komisji zmiany proponowane poselskim projektem ustawy doprowadzą do sytuacji, że w rzeczywistości po 
pierwsze ukarany mandatem będzie musiał wykazywać swoją niewinność, co jest sprzeczne z zasadą domniemania nie-
winności. Po drugie to na ukaranym spocznie ciężar poszukiwania drogi do sądu, w tym znalezienia i zgłoszenia wszyst-
kich dowodów na swoją niewinność zaledwie w terminie 7 dni od ukarania mandatem. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
koncepcję wprowadzenia ustawowej fikcji odbioru mandatu np. w sytuacji niemożności pokwitowania odbioru mandatu 
przez ukaranego, co w konsekwencji poważnie utrudni obywatelom dochodzenie ich praw na drodze sądowej, o ile nawet 
ich nie pozbawi. Ponadto wprowadzenie zasady ograniczającej możliwość powoływania dowodów innych niż te wymie-
nione w odwołaniu, stanowi poważne naruszenie prawa do obrony.

Prawo do sądu nie może być interpretowane i stosowane zawężająco. Jest to prawo obywatela m.in. do rozpatrzenia 
sprawy i uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia przez niezależny, bezstronny, niezawisły sąd, prawo dostępu do właści-
wego sądu, prawo do odpowiednio ukształtowanego systemu środków dowodowych, prawo do przedstawienia argu-
mentów, prawo do bycia rzetelnie i profesjonalnie reprezentowanym, prawo do obrony, prawo do rzetelnego, publicz-
nego, jawnego procesu, prawo dostępu do informacji o stanie sprawy.

Pomysł ustawodawcy wprowadzenia zmian, które naruszają prawa indywidualne wynikające nie tylko z przyrodzonej 
godności człowieka, ale i z Konstytucji i z prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej, zasługiwać może 
tylko na dezaprobatę.  Każdy obywatel ma bowiem prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym „zasadności każdego 
oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej” w rozumieniu Artykułu 6 Konwencji. Każdy ma także prawo 
do obrony. Każdy ma prawo do wysłuchania przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Projekt przewidujący orze-
kanie w sprawach wykroczeniowych przez urzędników sądowych – referendarzy, którzy nie cieszą się gwarancjami nie-
zawisłości i nieusuwalności, stanowi fundamentalne naruszenie zarówno Konstytucji, jak i Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Nasuwa oczywiste analogie do niesławnych „kolegiów do spraw wykroczeń”, które funkcjonowały w Polsce 
w czasach komunizmu.

Z powyższych względów propozycja zmian w ustawie – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia budzi nasz 
zdecydowany sprzeciw.

Dodatkowo załączamy link, w którym swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie prezentuje Rzecznik Praw Obywatel-
skich.

Przewodnicząca Komisji ds. Praw Człowieka
Przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W GDAŃSKU

Agnieszka Budzyńska
Radca prawny

Opracowanie merytoryczne:
Anna Kluczek – Kollar – Radca Prawny

Magda Krzyżanowska – Mierzewska –  Radca Prawny
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zaniepokojony-zmianami-w-postepowaniu-mandatowym

Podkomisja  
ds. praw zwierząt w OIRP w Gdańsku

W związku z utworzeniem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku podkomisji ds. praw zwierząt zapraszamy radców 
prawnych oraz aplikantów do czynnego udziału w pracach podkomisji.

Celem działania podkomisji jest m.in. poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie praw przysługujących zwierzętom, ich 
należytego traktowania oraz edukacja społeczna odnośnie działań, które, na rzecz zwierząt, może podjąć każdy z Nas. W ramach 
działalności podkomisja zajmować będzie się również nawiązaniem współpracy i pomocą prawną dla organizacji działających na 
rzecz zwierząt i ochrony ich praw, a także podejmowaniem działań zmierzających do zmian legislacyjnych.

Oczywiście wskazane powyżej zagadnienia nie wyczerpują problematyki związanej z prawami zwierząt. Podkomisja otwarta jest 
na wszelkie sugestie i pomysły z Państwa strony. Wspólnie jesteśmy zdolni zdziałać wiele.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach podkomisji ds. praw zwierząt  
prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: monika.prawdzik1@gmail.com

Inauguracja  
Cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi – relacja

W dniu 12 marca 2021 z sukcesem zainaugurowaliśmy najnowszy projekt Komisji Zagranicznej OIRP Gdańsk – Cykl spo-
tkań z prawnikami zagranicznymi.

Naszym specjalnym gościem była mec. Marta Fandrey. Marta jako radca prawny praktykuje na co dzień jako prawnik 
zagraniczny w Düsseldorfie. Wczoraj mieliśmy okazję zdobyć dużo praktycznej wiedzy dotyczącej dochodzenia roszczeń 
i procesu gospodarczego i egzekucji w Niemczech.

Frekwencja nam dopisała, dyskusja się fajnie rozwinęła, a wystąpienie naszego gościa zebrało bardzo dobre oceny od 
uczestników.

Na mnie osobiście największe wrażenie zrobił fakt, że przed niemiecki sądem jest szansa uzyskać nakaz zapłaty już 
w przeciągu kilku dni. Życzyłbym każdemu polskiemu prawnikowi, żeby nasze sądu działały tak szybko i sprawnie.

Dziękujemy Marta za świetną rozmowę. Mam nadzieję, że to dopiero nasze pierwsze wspólne wydarzenie poświęcone 
rynkowi niemieckiemu.

W planach Komisji Zagranicznej OIRP Gdańsk kolejne spotkania i ciekawi goście – jeżeli wszystko pójdzie dobrze, 
będziemy mieli okazję dowiedzieć się więcej o praktykowaniu prawa w USA, Francji, Włoszech.
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Multimedialne  
„Studio Radcy Prawnego”  

Okręgowej Izby Radców Prawnych Prawnych  
w Gdańsku

Z przyjemnością informujemy, że z myślą o naszych aplikantach i radcach prawnych, od stycznia 2021r. Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Gdańsku uruchomiła multimedialne “Studio Radcy Prawnego”.

W studio (również na użytek własny) nagrywać i transmitować swoje materiały mogą wszyscy aplikanci i radcowie 
prawni zrzeszeni w gdańskim samorządzie. Korzystanie ze studia jest nieodpłatne.

Jedynym warunkiem koniecznym do spełnienia przed rozpoczęciem użytkowania studia jest ustalenie jego dostępności 
z przedstawicielami Ośrodka Szkoleniowego OIRP Gdańsk przy ul. Czajkowskiego 3.

Zapraszamy!

https://www.youtube.com/watch?v=dv-REnj96cc

RADCOWSKI  
KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

Komisja Kultury zaprasza miłośników książki,

Komisja Kultury serdecznie zaprasza wszystkich miło-
śników książki do zgłaszania się do Radcowskiego Klubu 
Miłośników Książki.

RADCOWSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

„Kto czyta książki – żyje podwójnie” ( Umberto Eco).

To jeden z najczęściej stosowanych cytatów dotyczących 
książek i mamy nadzieję, że będzie dla wszystkich dodat-
kową zachętą do udziału w naszym Klubie (RKMK).

Zasady uczestnictwa w RKMK.

Każdy radca prawny lub aplikant radcowski może zgłosić 
swój udział w RKMK poprzez zgłoszenie mailowe na adres 
radca.kultura@oirp.gda.pl , w którym złoży deklarację 
udziału w RKMK oraz poda swój adres mailowy do kore-
spondencji.

Po zgłoszeniu do RKMK osoba zgłaszająca zostaje wpisana 
na listę członków RKMK i będzie otrzymywać korespon-
dencję kierowaną do członków RKMK oraz będzie miała 
możliwość uczestniczenia w planowanych wydarzeniach.

Korespondencja mailowa z Państwa uwagami i propozy-
cjami będzie kierowana także do pozostałych członów, 
chyba że z maila będzie wynikało inaczej.

W każdym czasie można zrezygnować z uczestnictwa 
w RKMK przesyłając na adres radca.kultura@oirp.gda.pl 
swoją rezygnację.

Plany RKMK.

W ramach RKMK planujemy podejmować różne inicjatywy 
związane z książką, wymianą książek i informacji o książce, 
poprzez m.in.:

• umożliwienie członkom RKMK wymiany, za pośrednic-
twem maili oraz organizowanych spotkań, opinii i infor-
macji interesujących książek,

• organizowanie raz na miesiąc/kwartał/rok rankingu 
„książki miesiąca/ kwartału/roku”,

• ogłoszenie rankingu 100 najlepszych książek ostatniego 
100-lecia; wybór przez członków RKMK,

• spotkania z pisarzami i innymi twórcami,

• organizowanie wymiany książkowej czyli tzw. bookcros-
sing i dawanie przeczytanym książkom drugiego życia 
– dzielmy się emocjami i dobrymi doświadczeniami czy-
telniczymi,

• dyskusje o przeczytanych, interesujących książkach; 
wymiana maili pomiędzy członami RKMK; rozmowy 
„przy kawie” na organizowanych w tym celu lub przy 
okazji innych wydarzeń, spotkaniach.

Zachęcamy do zgłaszania się do naszego Klubu. Powyżej 
przedstawione propozycje to okazja do odciążenia naszych 
biblioteczek, oszczędność domowego budżetu oraz wpisa-
nie się w tak istotny dla naszej planety nurt „zero waste”, 
i wreszcie niesamowita okazja do poznania wielu innych 
osób, które może łączyć podobne postrzeganie świata.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa. Jako pierwszą inicja-
tywę chcemy zaproponować Państwu dyskusję i wybór 
książki 2020 roku. W terminie do 15 marca 2021 roku 
prosimy o Państwa zgłoszenia uczestnictwa w Klubie oraz 
o zgłoszenia Państwa faworytów. Mile widziane będzie 
kilka słów uzasadnienia. Zgłoszenia uczestnictwa kolej-
nych zainteresowanych mogą być oczywiście przesyłane 
także po ww. dacie. Czekamy na Państwa maile.

Pozdrawiamy serdecznie,
Komisja Kultury

Joanna Friedrich-Sarad,  
Dorota Chylińska,  

Marta Małysa, Anna Szarmach
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Piątkowy wieczór na edukacyjnej 
rozmowie o winie – relacje

W dniu 12 lutego 2021r,  w  formule on-line,  mieliśmy okazję  do wspólnego, miłego i ciekawego spędzenia piątkowego 
wieczoru na edukacyjnej rozmowie o winie i jego degustacji. Poprowadził je sommelier Pan Wojciech Tomaczaka.

W czasie spotkania Pan Wojciech wprowadził nas w magiczny świat win. Opowiedział  o historii wina od czasów staro-
żytnych do obecnych, o tym jak kształtowała się kultura picia wina na przestrzeni wieków, skąd wino pochodzi i jakie są 
jego rodzaje, barwy i zapachy. Przekazał  wiele praktycznych informacji związanych z winem, jak serwować wino, jak je 
przechowywać, a także zostały obalone niektóre mity z winem związane.

W czasie spotkania degustowaliśmy  wina z Nowej Zelandii, Ameryki Południowej, Europy i Australii, odkrywając   ich 
uroki.

Spotkanie zorganizowała Komisja ds. kultury.

Aby wziąć udział w szkoleniu i załogować się należy:

1. w zakładce szkolenia wybrać wykład szkoleniowy; 
2. kliknąć w link do wykładu; 
3. w polu „Twoje imię”- wpisać imię i nazwisko- warunek konieczny (opcjonalnie- nr wpisu); 
4. w polu „e-mail” – wpisać aktualny adres poczty elektronicznej.

Powyższa informacja jest dołączana do opisu każdego szkolenia.

Na podstawie powyższych danych system będzie tworzył listę obecności na potrzeby potwierdzenia wykonania obo-
wiązku doskonalenia zawodowego. Wobec czego należy obowiązkowo podać kompletne dane- ich niepodanie uniemoż-
liwi weryfikację obecności radcy prawnego na szkoleniu.

Warunkiem uzyskania punktów szkoleniowych jest udział w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

Limit uczestników, którzy mogą wziąć udział w każdym zdalnym szkoleniu wynosi 500 radców prawnych.

Informujemy, iż plan szkoleń na Pierwsze Półrocze 2021r. znajduje się na naszej stronie.

Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w szkoleniach.

Komisja D/S Doskonalenia Zawodowego

Informacja 
o zmianie platformy do szkoleń on-line

Komisja D/S Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informuje, iż rozpoczął się kolejny 
trzyletni Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodo-
wego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (nowy 
Regulamin uchwalony przez Krajową Radę Radców Prawnych uchwałą nr 209/X/2020 z dnia 24.10.2020r. zamieszczony 
jest na stronie Izby w zakładce szkolenia).

W trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany jest uzyskać minimalną liczbę 40 punktów 
szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

W obecnym czasie z uwagi na trwający nadal stan epidemii niemożliwe jest stacjonarne podnoszenie swoich kwalifikacji, 
wobec czego podjęto decyzję, iż doskonalenie zawodowe radców prawnych odbywać się będzie z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość w formie szkoleń on- line.

Od marca 2021r. szkolenia prowadzone będą w formie transmisji wykładów szkoleniowych na nowej platformie 
ClickMeeting.

Tydzień Pomocy  
Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem – podziękowania
W dniach od 22 do 28 lutego odbył się tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączyli się również asystenci 
sędziów, referendarze, adwokaci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci, a także radcowie prawni i aplikanci z Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Z ramienia naszej Izby akcję koordynowała komisja ds. edukacji prawnej i pro bono. W akcję włączyły się poprzez udzie-
lanie porad prawnych następujące osoby:

Patrycja Miśkowiec–Czech 
Tomasz Jeżewski 
Katarzyna Kostka 
Arkadiusz Gajos 
Małgorzata Klisko 
Agnieszka Serba–Chrzanowska 
Magdalena Stachal 
Ewa Bożko – Kozikowska

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy! 
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Stanowisko 
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy –  

Kodeks postępowania cywilnego  
oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy Nr 899) w zakresie części zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozumiejąc potrzebę zmian w przepisach ułatwiających funk-
cjonowanie wymiaru sprawiedliwości, Prezydium uważa, że 
obecnie projektowane rozwiązania budzą jednak poważne 
wątpliwości.

Projekt przewiduje, że w przypadku braku możliwości wyko-
rzystania systemu teleinformatycznego cyfrowe odwzorowa-
nia pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń sąd 
doręczać będzie pełnomocnikowi na wskazany w pierwszym 
piśmie procesowym adres służbowej poczty elektronicznej. 
Doręczenie będzie uznane za skutecznie dokonane w następ-
nym dniu roboczym od chwili wprowadzenia ich przez sąd do 
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat 
mógł zapoznać się z jego treścią, zaś doręczenie takie wywoła 
skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywil-
nego właściwe dla doręczenia odpisu pisma procesowego, 
zawiadomienia, wezwania lub odpisu orzeczenia. Rozwiązanie 
to jest trudne do przyjęcia, bowiem wprowadza automatyzm 
doręczeń, powodując, że skutecznemu doręczeniu korespon-
dencji z sądu nie będzie stała na przeszkodzie choroba pełno-
mocnika, podleganie kwarantannie lub izolacji czy też urlop. 
Z doręczeniem wiążą się doniosłe skutki w postaci otwarcia 
biegu terminów do wniesienia środków zaskarżenia, a wpro-
wadzone rozwiązania w ww. przypadkach znacząco utrudnią 
– jeśli nie uniemożliwią – sporządzenie i wniesienie takiego 
środka zaskarżenia. Proponowana zmiana drastycznie ogra-
nicza prawa pełnomocników i stanowi zagrożenie dla inte-
resów reprezentowanych przez nich stron. W ocenie Prezy-
dium KRRP projektowane rozwiązania powinny przewidywać 
mechanizm wyraźnego potwierdzenia otrzymanej korespon-
dencji.

Ponadto projekt jako zasadę wprowadza przeprowadzenie 
rozprawy lub posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń tech-
nicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość 
z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, 
bez konieczności przebywania osób w nich uczestniczących 
w budynku sądu. Możliwość odstąpienia od przeprowadze-
nia rozprawy lub posiedzenia jawnego w ten sposób będzie 
– według projektu nowelizacji – dopuszczalne wyłącznie, gdy 
rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest 
konieczne, a odbycie posiedzenia w budynku sądu nie wywoła 
nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczą-
cych. Rozwiązanie to budzi wątpliwości ze względu na szereg 
problemów, na które zwracają uwagę radcowie prawni tj. nie-
przygotowanie sądów, pełnomocników i stron postępowa-
nia do takich rozwiązań, czy też brak możliwości weryfikacji 
zeznań składanych przez świadka w sposób zdalny. W wyniku 
projektowanej zmiany rozpoznawanie spraw cywilnych na 
rozprawie lub posiedzeniu jawnym w sprawach cywilnych 
stanie się wyjątkiem, gdyż skierowanie na takie posiedzenie 
będzie wymagało każdorazowego uzasadnienia, że odbycie 
posiedzenia nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdro-
wia osób w nim uczestniczących. Obciążanie takim obowiąz-
kiem w każdym przypadku sędziego przewodniczącego może 
doprowadzić do całkowitej rezygnacji z posiedzeń jawnych, 
celem uniknięcia obawy o ponoszenie odpowiedzialności za 
zdrowie uczestników postępowań. W konsekwencji dojdzie do 
znaczącego ograniczenia konstytucyjnego prawa do sądu.

Prezydium KRRP negatywnie ocenia również wprowadzenie 
jako zasady – bez pogłębionej analizy i konsultacji – rozpozna-
wania przez sąd spraw w składzie jednego sędziego.

SĄDY
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SĄDY APLIKANCI

INAUGURACJA  
ROKU SZKOLENIOWEGO 2021  
NA APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Najważniejszym wydarzeniem rozpoczynającym rok szkoleniowy na aplikacji radcowskiej jest inauguracja i ślubowanie 
aplikantów pierwszego roku.

W dniu 5 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, które otworzyła Dziekan Rady OIRP Gdańsk Mag-
dalena Witkowska. Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną całość odbywała się w formie zdalnej. 
W spotkaniu wzięło udział blisko 100 aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie w 2021 roku. Podczas inauguracji dodat-
kowo głos zabrali Wicedziekan Rady Bartosz Szolc-Nartowski, Kierownik Szkolenia Aplikantów Jakub Puszkarski, Prze-
wodniczący Komisji ds. Aplikacji Rafał Tołwiński oraz Alicja Szypułowska, Kierownik Ośrodka Szkolenia. Ważnym punk-
tem spotkania był również wykład r. pr. Tomasza Palaka pt. „Między prawem i technologią – wyzwania”.

Natomiast w dniach 7-8 stycznia 2021 roku w Ośrodku Szkolenia OIRP Gdańsk przy ul. Czajkowskiego 3 odbyło się uro-
czyste ślubowanie nowych aplikantów. Ze względu na konieczność zorganizowania ślubowania w formie stacjonarnej, 
odbyło się ono z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Wszystkim aplikantom życzy udanego roku!
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Najlepsi aplikanci 
na egzaminie wstępnym – cz. 1  

wywiad z aplikant radcowską Natalią Sokołowską

W dniu 19 stycznia miała miejsce inauguracji I roku aplika-
cji radcowskiej 2021.

Tegoroczna uroczystość miała odmienną od tradycyjnej 
formę realizacji. Podczas inauguracji zostały wręczone 
nagrody dla aplikantów, którzy uzyskali najwięcej punk-
tów na egzaminie wstępnym. W naszej Izbie byli to aplikant 
radcowska Natalia Sokołowska oraz aplikant radcowski 
Piotr Płatkowski, którzy uzyskali 133 na 150 możliwych 
punktów!

Zapraszamy do prze-
czytania wywiadów 
z najlepszymi aplikan-
tami, które przeprowa-
dzili Rzecznicy Prasowi 
OIRP w Gdańsku r. pr. 
Adam Chudziński oraz 
r. pr. Krzysztof Jóźwiak 
– w pierwszej kolejno-
ści oddajemy głos dla 
apl. radcowskiej Natalii 
Sokołowskiej.

A.Ch., K.J. – Dzień 
dobry, na wstępie chcie-
libyśmy serdecznie 
pogratulować wspaniałego wyniku i zacząć od najważniej-
szego pytania, co trzeba zrobić i jak się uczyć, by uzyskać 
tak fantastyczny wynik na egzaminie wstępnym?

N.S. - Dzień dobry. Już na wstępie chciałabym zaznaczyć, 
że bardzo cieszy mnie możliwość udzielenia tego wywiadu 
i jednocześnie mam cichą nadzieję, że zostanie on ode-
brany jako krótka, przyjemna lektura.

Jeśli chodzi o to, jak się uczyć, to oczywiście nie ma na to 
pytanie jednoznacznej, satysfakcjonującej odpowiedzi. 
Pierwszym krokiem na pewno jest odnalezienie odpo-
wiedniego dla siebie sposobu nauki. W moim przypadku 
oznaczało to hurtowe zakupy kolorowych zakreślaczy 
i spożywanie kofeiny w niemożliwych ilościach. Poza tym, 
tradycyjnie, najważniejsze jest nastawienie – polecam 
mierzyć w uzyskanie jak najwyższego wyniku, nie jedy-
nie zdanie egzaminu. Istotne jest też wsparcie bliskich, 

a zwłaszcza przyjaciół, którzy znajdują się w tej samej sytu-
acji. Okazuje się, że wspólne narzekanie i rozpaczanie nie 
tylko jednoczy, ale jest wręcz terapeutyczne. Finalnie, nie 
można zapominać o zachowaniu odpowiedniego balansu 
między nauką a odpoczynkiem, tym bardziej że okres przy-
gotowań do egzaminu przypada na najlepszą porę roku.

A.Ch., K.J. - Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z prawem? 
I czemu akurat  wybrałaś prawo?

N.S. - Moja przygoda 
z prawem zaczęła się 
dopiero na studiach, 
nigdy nie miałam 
w planach wykonywania 
zawodu prawniczego. 
Przed maturą stwo-
rzyłam wiele scenariu-
szy mojej dalszej drogi, 
żadna z tych wizji nie 
była jednak do końca 
s a t y s f a k c j o n u j ą c a . 
Decyzję o podjęciu kie-
runku prawniczego pod-
jęłam po konsultacjach 
z rodzicami i z tego miej-

sca chciałabym im podziękować za wsparcie i pomoc w zro-
zumieniu, która ścieżka jest tą odpowiednią.

A.Ch., K.J. - Czym kierowałaś się przy wyborze aplikacji 
radcowskiej?

N.S. - Nie miałam żadnego dylematu, jeśli chodzi o wybór 
jeden z dwóch aplikacji korporacyjnych. Od początku wie-
działam, że będzie to aplikacja radcowska. Zastanawiałam 
się natomiast nad wyjazdem do innego miasta. Rozważa-
łam przeprowadzkę do Warszawy czy Wrocławia. Osta-
tecznie wygrał jednak bliski sercu Gdańsk.

A.Ch., K.J. - Czego oczekujesz od aplikacji radcowskiej?

N.S. - Oczekuję rzetelnego przygotowania do egzaminu 
zawodowego oraz samodzielnego wykonywania zawodu 
radcy prawnego.

A.Ch., K.J. - Czy masz jakieś obawy związane z aplikacją?

N.S. - Na tym etapie nie czuję żadnych obaw, co być może 
wynika z mojej błogiej nieświadomości. Generalnie zamie-
rzam wykorzystać ten czas na pracę nad swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Jednocześnie nie mam wątpliwości, 
że będzie to czas pracowity, wymagający i nie zawsze sie-
lankowy, jednak pozostaję w gotowości na nadchodzące 
wyzwania.

A.Ch., K.J. - Jaką dziedzinę/dziedziny prawa lubisz najbar-
dziej?

N.S. - Powiedziałabym, że szeroko rozumiane prawo 
cywilne z uwagi na jego zauważalną dynamikę. Świat zmie-
nia się w zawrotnym tempie i dziedzina ta, z uwagi na swoją 
specyfikę, musi za rzeczonymi zmianami nieustannie nadą-
żać. Wydaje się, że w szczególności potrzeby i innowacyj-
ność przedsiębiorców są motorem napędowym rozwoju 
prawa cywilnego. Natomiast absolutnie nie zamykam się 
na inne dziedziny prawa. Taki „świeżak” jak ja nie może 
sobie na to pozwolić.

A.Ch., K.J. - Czy uważasz, że specjalizacja to klucz do suk-
cesu prawnika? Jeżeli tak to czy jest jakaś konkretna dzie-
dzina, w której chciałabyś się wyspecjalizować w przyszło-
ści?

N.S. - Zdecydowanie specjalizacja jest obecnie niezbędna. 
Rynek prawniczy jest trudnym rynkiem z uwagi na jego 
przesycenie i dużą konkurencję, stąd potrzeba profilowa-
nia swojej działalności. Wydaje się, że im specjalizacja jest 
węższa i bardziej egzotyczna, tym lepiej. W swoim przy-
padku upatrywałabym jej w prawie zamówień publicznych.

A.Ch., K.J. - Czy będziesz chciała działać w ramach struk-
tur Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku?

N.S. - Zdecydowanie tak. Myślę, że to bardzo ważne, by 
aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności tworzonej 
przez aplikantów i radców prawnych. Stąd też, życzę nam 
wszystkim, by ten trudny czas pandemii czym prędzej 
minął, a spotkania twarzą w twarz stały się na powrót 
codziennością.

A.Ch., K.J. - Jak uważasz, co zmieni się w przyszłości pracy 
prawnika w związku z sytuacją związana z Covid-19?

N.S. - Zmiany już teraz są łatwo zauważalne. Obecnie coraz 
częściej sędziowie decydują się na wyznaczanie zdalnych 
rozpraw czy zachęcają do zajęcia pisemnego stanowiska. 
Ponadto, dużo bardziej popularna stała się praca zdalna. 
Niewątpliwie jest to okres trudny dla kancelarii prawni-
czych, ponieważ wiele z nich doświadcza skutków finanso-
wych turbulencji swoich klientów. Ciężko mi powiedzieć, 
co zmieni się w przyszłości, jednak nasuwa się myśl, że 
zmiany te będą postępować w stronę coraz większej elek-
tronizacji.

A.Ch., K.J. - Wymień przynajmniej jedną niezbędna według 
Ciebie cechę dobrego prawnika?

N.S. - Determinacja i zaangażowanie. Kluczowe jest, by 
skutecznie, w sposób holistyczny rozwiązać problem 
klienta to jest dostarczyć takie środki i narzędzia prawne, 
które doprowadzą do zamierzonego rezultatu. Z pewno-
ścią pożądana jest również pewność siebie i swojej wiedzy, 
przy czym warto jest zasiać w sobie ziarno wątpliwo-
ści i zweryfikować swój zasób wiedzy. A nuż pojawiła się 
nowelizacja.

A.Ch., K.J. - Gdzie widzisz się zawodowo za 5 lat?

N.S. - Na pewno nadal w zawodzie prawnika. W tej chwili 
nie mam wyklarowanego obrazu przyszłości, natomiast 
w przeciągu kolejnych kilku lat chciałabym odbyć staż mię-
dzynarodowy w instytucji UE lub zagranicznej kancelarii.

N.S. - Doskonale wiemy, że praca prawnika to nieustanne 
skupienie i nauka jednak trochę dla rozluźnienia, co lubisz 
robić w wolnych chwilach, jak nie czytasz akurat kodek-
sów?

Po godzinach jestem fanką treningów siłowych, choć obec-
nie brak ku temu warunków i motywacji. Styczniowe wie-
czory spędzam więc na urządzaniu mieszkania i poszuki-
waniu inspiracji na aranżację balkonu.

A.Ch., K.J. - Dziękujemy za rozmowę!
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Najlepsi aplikanci 
na egzaminie wstępnym – cz. 2  

wywiad z aplikantem radcowskim  
Piotrem Płatkowskim

W drugiej części wywiadów z najlepszymi aplikantami na 
egzaminie wstępnym oddajemy głos dla apl. radcowskiego 
Piotr Płatkowskiego.

Tak jak poprzedni wywiad przeprowadzili Rzecznicy Pra-
sowi OIRP w Gdańsku r. pr. 
Adam Chudziński oraz r. pr. 
Krzysztof Jóźwiak.

 A.Ch., K.J. – Dzień dobry, 
na wstępie chcielibyśmy 
serdecznie pogratulować 
i zacząć od najważniejszego 
pytania… co trzeba zrobić 
i jak się uczyć, by uzyskać tak 
fantastyczny wynik na egza-
minie radcowskim?

P.P – Dzień dobry, egzamin 
na aplikację ma specyficzną 
formułę, która pozornie 
sprawdza wyłącznie suchą 
wiedzę o treści wyrwa-
nych z kontekstu przepisów 
prawa. Z moich doświad-
czeń zawodowych wynika 
jednak, że przepisy prawa 
generalnie tworzą jeden 
zwarty logiczny system 
i często korelują pomiędzy 
sobą. Uwzględnienie funkcji 
danego przepisu w ustawie 
oraz skutków, jakie niosłoby 
dane jego brzmienie, bardzo często pozwalało albo wybrać 
jedną z proponowanych odpowiedzi, albo też utwierdzić 
się w podjętym wyborze.

A.Ch., K.J. – Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z prawem? 
I czemu akurat prawo wybrałeś prawo?

Zawód wybiera się najczęściej na całe życie, więc szukałem 
ścieżki, która będzie dla mnie po prostu odpowiednia, bez 
oglądania się na panujące trendy. Uważałem, że zawody 

prawnicze wymagają myślenia i kreatywności, a wynikiem 
pracy jest prawie zawsze konkretny i mierzalny efekt. 
Z charakteru lubię natomiast się spierać, dyskutować, wal-
czyć o swoje przekonania – stąd wybór zawodu profesjo-

nalnego pełnomocnika był 
niejako naturalny, dopaso-
wany do moich oczekiwań.

A.Ch., K.J. – Czym kiero-
wałeś się przy wyborze 
aplikacji radcowskiej?

P.P – Od początku stu-
diów prawniczych byłem 
nastawiony, że zostanę 
profesjonalnym pełno-
mocnikiem – adwoka-
tem lub radcą prawnym. 
Natomiast na końcowym 
wyborze pomiędzy apli-
kacją radcowską a adwo-
kacką zawarzyły raczej 
szczegóły, w szczególności 
większa swoboda w wyko-
nywaniu zawodu przez 
radców prawnych.

A.Ch., K.J. – Czego ocze-
kujesz od aplikacji rad-
cowskiej?

P.P – W trakcie praktyki 
zawodowej, którą odby-
wałem w okresie studiów, 

spotkałem paru radców prawnych i adwokatów, których 
wkład w moją edukację prawniczą oceniam bardzo pozy-
tywnie – znacząco wpłynęli bowiem na to co umiem, jak 
postrzegam prawo oraz zawód profesjonalnego pełno-
mocnika. Mam nadzieję, że pomimo dosyć wysoko posta-
wionej poprzeczki, osoby prowadzące zajęcia na aplikacji 
okażą się równie inspirujące, a same zajęcia pożyteczne.

A.Ch., K.J. – Czy masz jakieś obawy związane z aplikacją?

P.P – Żadnych konkretnych obaw odnośnie aplikacji nie 
mam, chciałbym skończyć ją z poczuciem, że zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i nabytego doświadcze-
nia, jestem gotowy udźwignąć na swoich brakach pełną 
i wyłączną odpowiedzialność za prowadzone sprawy.

A.Ch., K.J. – Jaką dziedzinę/dziedziny prawa lubisz najbar-
dziej?

Zdecydowanie prawo handlowe, gospodarcze oraz podat-
kowe.

A.Ch., K.J. – Czy uważasz, że specjalizacja to klucz do suk-
cesu prawnika? Jeżeli tak to czy jest jakaś konkretna dzie-
dzina, w której chciałbyś się wyspecjalizować w przyszło-
ści?

P.P – W mojej ocenie, specjalizacja to raczej konsekwencja 
faktu, że rynek prawniczy jest  wysycony i taka wąska spe-
cjalizacja staje się rynkowym wyróżnikiem. Oczywiście, nie 
ma nic złego w byciu specjalistą w danej czy kilku dziedzi-
nach, niemniej powyższe w mojej ocenie w żaden sposób 
nie może zwalniać od konieczności multidyscyplinarnego 
rozwoju. Od wielu osób słyszałem, że jeśli ktoś chce być 
dobry we wszystkim, to nie jest dobry w niczym. Z jednej 
strony widzę uzasadnienie takiego stwierdzenia, z drugiej 
mam wrażenie, że stanowi ono pewnego rodzaju wytłuma-
czenie dla zaprzestania pracy nad sobą i rozwoju w innych 
dziedzinach.

A.Ch., K.J. – Czy będziesz chciał działać w ramach struktur 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku?

P.P – Za mną dopiero 2 tygodnie aplikacji, nie chcę się 
deklarować.

A.Ch., K.J. – Jak uważasz, co zmieni się w przyszłości pracy 
prawnika w związku z sytuacją związana z Covid-19?

P.P – Zapewne w najbliższej dekadzie czeka nas bardzo 
duża informatyzacja pracy, która pozwoli znacząco zwięk-
szyć jej efektywność. Mam wrażenie, że pandemia jest dla 

tego procesu obojętna, może go delikatnie przyśpieszyć, 
aczkolwiek jego nadejście wydaje się nieuchronne. Ja ten 
trend odbieram pozytywnie, gdyż najłatwiej jest zinforma-
tyzować czynności najprostsze, a więc te zarazem i najnud-
niejsze. Mniej tego typu czynności będzie oznaczać więcej 
czasu na analityczne myślenie o sprawie i poszukiwanie 
nietypowych rozwiązań.

A.Ch., K.J. – Wymień przynajmniej jedną niezbędna 
według Ciebie cechę dobrego prawnika?

P.P – Zostałem nauczony, w co też w pełni wierzę, że 
w zawodzie radcy prawnego niezbędna jest konsekwen-
cja i nieustępliwość w działaniu. Każda sprawa rozpoczęta 
powinna być zakończona, zrealizowana do końca. Gdy 
jedna ścieżka okazuje się nieskuteczna, należy znaleźć 
drugą, bo prawie zawsze taka istnieje. Odpowiedź „nic się 
nie da zrobić” nie jest odpowiedzią na żadne pytanie.

A.Ch., K.J. – Gdzie widzisz się zawodowo za 5 lat?

P.P – Zawód radcy prawnego jest zawodem otwartym, 
skończyłem studia z zakresu finansów, obecnie kończę 
z ekonomii, w przyszłości chciałbym móc w pełni połączyć 
wiedzę z tych zakresów – liczę, że odnajdę lub wykreuje 
sobie takie miejsce.

A.Ch., K.J. – Doskonale wiemy, że praca prawnika to nie-
ustanne skupienie i nauka jednak trochę dla rozluźnienia, 
co lubisz robić w wolnych chwilach, jak nie czytasz akurat 
kodeksów?

P.P – Pandemia jest trochę przytłaczająca, duża część 
rzeczy, które robiłem, jest raczej niemożliwa. Czekam 
bardzo aż w końcu sytuacja epidemiologiczna pozwoli 
otworzyć stadiony i będzie można pójść na mecz, otworzą 
się wyciągi narciarskie, korty do squasha czy chociaż pla-
cówki gastronomiczne.

Dziękujemy za rozmowę!
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WYRÓŻNIENIE 
NAJLEPSZYCH APLIKANTÓW RADCOWSKICH 

W 2020 ROKU – relacja

15 marca 2021 roku w Ośrodku Szkolenia Aplikantów odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych aplikan-
tów w roku szkoleniowym 2020.

Nagrody najlepszym aplikantom zostały wręczone przez Dziekan Rady r. pr. Magdalenę Witkowską. W spotkaniu uczest-
niczyli również: Wicedziekana Rady r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski, Kierownika szkolenia aplikantów r. pr. Jakub Puszkar-
ski oraz rzecznik prasowy r. pr. Adam Chudziński.

Najlepsi aplikanci uzyskali zwolnienie z części opłaty rocznej za aplikację lub opłaty za wpis na listę radców prawnych. 
Pozostali aplikanci otrzymali roczną prenumeratę czasopisma „Marketing Prawniczy”. Najlepsze wyniki w ramach szko-
lenia w 2020 roku uzyskali:

Na I roku aplikacji:

Dobek Maksymilian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,66667
Dobek Małgorzata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,33333
Surdy Kamila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,33333
Czerepko-Fiergelewska Karolina  . . . . . .  28,66667
Kozłowska Karolina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,66667 

Na II roku aplikacji:

Knut-Stasiuk Beata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,25
Wasik Aleksandra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Gruszczyński Artur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,75
Treder-Marek Julita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,75 

Na III roku aplikacji:

Brulińska Agnieszka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Czarnecki Bartłomiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Górczyński Kamil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,5
Krzystyniak Filip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,5
Smoliński Mateusz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,5
Stelmaszyk Dani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,5
Witek Paweł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,5 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!

PRO BONO

Przywileje 
dawców krwi i osocza

Krwiodawstwo, czyli oddawanie krwi i jej składników na rzecz osób potrzebujących, a więc przekazywanej je do szpi-
tali, klinik oraz instytutów dokonujących skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów jest czynem 
szlachetnym, ale również niosącym wiele korzyści. Gdy nasz wrodzony altruizm i świadomość dzielenia się tym, cze-
go nie da się wyprodukować, nie przezwycięża lęku przed igłą, skuteczną zachętą mogą okazać się liczne przywileje 
krwiodawców:

1. Zwolnienie od pracy lub nauki w dniu oddania krwi oraz 
zwrot utraconego zarobku na zasadach prawa pracy – 
zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania 
pracownikom zwolnień z pracy pracodawca udziela dzień 
wolny pracownikowi, który oddał krew lub jej składniki. 
Jest to czas przeznaczony 
na oddanie krwi w stacji 
krwiodawstwa lub prze-
prowadzonych zaleconych 
przez tę stację okresowych 
badań lekarskich, jeśli nie 
można ich przeprowadzić 
w wolnym czasie. Nieobec-
ność w pracy związana 
z oddawaniem krwi ma 
charakter płatny, pracow-
nik zachowuje prawo do 
pełnego wynagrodzenia 
na zasadach obowiązują-
cych przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Zwolnienie 
pracownika z pracy w danym dniu oznacza, że zwolniony 
jest z całej dniówki, choćby kończyła się ona dnia następ-
nego. Dzień wolny udzielony przez pracodawcę pracowni-
kowi będącemu krwiodawcą, nie powoduje dla pracownika 
negatywnych skutków w zakresie emerytur i rent. Okres 
ten jest bowiem uwzględniany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zarówno przy ustalaniu prawa jak i wysokości 
świadczeń emerytalno-rentowych.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracow-
nika. Krwiodawca powinien jednak wcześniej poinformo-
wać pracodawcę o planowanej nieobecności, a po oddaniu 
krwi przedstawić zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa.

Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa może potwierdzić 
również czas spędzony w stacji, jeśli ze względów zdro-
wotnych nie uda się nam oddać krwi. W tym wypadku nie 
otrzymamy jednak całego dnia wolnego, a jedynie uspra-
wiedliwimy czas spędzony w stacji krwiodawstwa.

2. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na 
cele krwiodawstwa – choć wydaje się to na pierwszy rzut 
oka dość abstrakcyjne, krew ma swoją wartość, a fakt jej 
oddanie jest swego rodzaju darowizną. Podatnik, który 
w danym roku oddał krew może skorzystać ze specjal-
nej ulgi dla honorowych krwiodawców. Wysokość ulgi 
zależy od ilości oddanej krwi, a wartość każdego litra jest 
przeliczana na 130 zł. Odliczenie z tego tytułu nie może 

przekroczyć 6% dochodu, 
a w przypadku ryczałtow-
ców 6% przychodu, wska-
zanych w zeznaniu. Należy 
jednak pamiętać, że jedno-
razowo pobiera się 450 mln 
krwi, maksymalnie 6 razy 
w roku od mężczyzny i 4 
razy w roku od kobiety.

3. Posiłek regeneracyjny 
– czyli dość kolokwialnie: 
łakocie. Po oddaniu krwi 
każdy dawca otrzymuje 
posiłek regeneracyjny 

o wartości 4500 kalorii. Zazwyczaj jest 8 czekolad, ewen-
tualnie inne słodycze.

4. Zwrot kosztów dojazdu – po okazaniu biletów otrzy-
mamy zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu 
poboru i z powrotem. W szczególnie przewidzianych sytu-
acjach na podstawie decyzji dyrektora CKiK jest możliwość 
ubiegania się zwrotu za podróż prywatnym samochodem.

5. Bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych – przed 
wykonaniem badań lekarskich w punkcie krwiodawstwa 
możemy zwrócić się o bezpłatne wyniki badań: morfologii, 
grupy krwi i wirusologicznych.

6. Karta identyfikacyjna grupy krwi – każdy dawca, który 
odda krew przynajmniej dwa razy otrzymuje KrewKartę, 
pozwalającą ustalić grupę krwi ofiar wypadków ratowni-
kom medycznym oraz pracownikom systemu opieki zdro-
wotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. 
Jest dokumentem na podstawie którego można dokonać 
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transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laborato-
ryjnego ustalania grupy krwi (próba krzyżowa musi być 
wykonywana zawsze).

7. Tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi – nie lada 
gratką dla miłośników tytułów oraz odznaczeń będzie 
możliwość otrzymania tytułu Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi nadawanego przez Polski Czerwony Krzyż. 
Tytuł otrzymują mężczyźni po oddaniu 6 litrów krwi, 
kobiety po oddaniu 5 litrów krwi lub niepodpowiadającej 
tym objętościom innych składników krwi.

Tytuł uprawnia osoby ubezpieczone do otrzymania bez-
płatnych leków umieszczonych w wykazie leków podsta-
wowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, 
które zasłużony dawca może stosować w związku z odda-
waniem krwi (wg listy ogłaszanej przez Ministra Zdrowia) 
oraz do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolej-
nością.

8. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską – w Gdańsku 
po oddaniu 18 litrów krwi przez mężczyznę i 15 litrów 

przez kobietę krwiodawca otrzymuje uprawnienie do 
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Rady gmin 
samodzielnie kształtują ten przywilej, więc w zależności od 
gminy ulga może być inna.

9. Tytuł Zasłużonego dla Zdrowia Narodu – tytuł jest 
przyznawany po oddaniu 20 litrów krwi wraz z elegancką 
odznaką.

Obecnie również oczekujemy na wejście w życie noweli-
zacji ustawy o publicznej służbie krwi, która nadaje nowe 
przywileje dawcom-ozdrowieńcom, między innymi udzie-
lając 2 dni wolnego od świadczenia pracy po donacji krwi 
lub osocza.

Powyższe wyliczenie stanowi jedynie ogólne opracowanie 
i nie stanowi wiążącej porady prawnej.

Opracował r.pr. Kamil Giedrys

Radcy Prawni pro bono –  
pomoc prawna dla uczestników protestów  

w woj. pomorskim

Szanowni Państwo,
publikujemy listę radców prawnych, którzy na chwilę obecną zaoferowali swoje wsparcie pro bono dla uczestników 
toczących się protestów w województwie pomorskim.

Lista będzie stale aktualizowana, więc zachęcamy Państwa do dalszych zgłoszeń. Zgłoszeń proszę dokonywać na adres 
mailowy: rzecznikprasowy@oirp.gda.pl, poprzez fanpage OIRP Gdańsk na facebook-u lub bezpośrednio telefonicznie do 
r.pr. Adama Chudzińskiego –  509189301 lub r.pr. Krzysztof Jóźwiak – 663 545 639
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Otwarcia 
Roku Prawniczego w Hongkongu,  

obchodzone online – relacja

Otwarcie Roku Prawniczego, organizowane co roku w stycz-
niu, to długa tradycja, celebrowana przez wymiar sprawie-
dliwości w Hongkongu. W ubiegłych latach była to wielka 
uroczystość, w której uczestniczyli sędziowie i przedsta-
wiciele władz, reprezentanci zawodów prawniczych oraz 
znamienici goście z zagranicy.

W ramach Porozumienia o Współpracy, podpisanego 
przez naszą Izbę ze Stowarzyszeniem Prawników Hong 
Kongu, OIRP w Gdańsku jest regularnie zapraszana do 
udziału w tych uroczystościach. Ze względu na pande-
mię koronawirusa, tegoroczne obchody miały charakter 
hybrydowy. 11-go stycznia 2021 roku odbyła się uroczy-
stość państwowa; w siedzibie Sądu Najwyższego Hong-
kongu zgromadzili się najwyżsi przedstawiciele wymiaru 
sprawiedliwości i rządu, a ceremonia była transmitowana 
w Internecie. Główne przemówienie wygłosił nowo mia-
nowany Szef Wymiaru Sprawiedliwości Andrew Cheung 
(funkcję tę można porównać z Pierwszym Prezesem 
Sądu Najwyższego, jednak zakres działania tego urzędu 
jest znacznie szerszy), który bronił niezależności sądów 
w kontekście nasilających się ataków na sędziów. Prezes 
Cheung podkreślił, że niezależność sądownictwa ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania i reputacji 
Hongkongu jako praworządnego miasta, administrowa-
nego zgodnie z zasadą „jeden kraj, dwa systemy prawne”. 
Podziękował również swojemu poprzednikowi, Geoffrey-
owi Ma Tao-li, który przez ostatnie 10 lat pełnił tę funkcję, 
broniąc z powodzeniem niezależności i wysokiej pozycji 
sędziów w Hongkongu. Podczas uroczystości przemówie-
nia wygłosili także Sekretarz ds. Sprawiedliwości Teresa 
Cheng Yeuk-wah, Przewodniczący Rady Adwokackiej 
Philip J. Dykes oraz Prezes Stowarzyszenia Prawników 
Melissa Kaye Pang.

12- go stycznia odbył się online Okrągły Stół Prezydentów 
Organizacji Prawniczych z udziałem liderów międzyna-
rodowych organizacji prawników, izb adwokackich i sto-
warzyszeń prawniczych. Głównym tematem tego wyda-
rzenia były wyzwania i szanse dla zawodów prawniczych 
w obliczu COVID-19. Uczestnicy dyskutowali o wpływie 
pandemii COVID-19 na zawody prawnicze, o reakcji spo-
łeczności prawniczej na wyzwania związane z pandemią 
oraz jak długotrwałe zmiany przez nią wywołane wpłyną 
na prawników i kancelarie w przyszłości. Prelegentami 
byli prezydenci i wysocy przedstawiciele Unii Adwo-
katów Europejskich (UIA), LAWASIA, Amerykańskiego 

Stowarzyszenia Prawników (ABA), niemieckiej Federal-
nej Rady Adwokackiej (BRAK), francuskiej Krajowej Rady 
Adwokackiej (CNB), Stowarzyszenia Prawników Anglii 
i Walii, Rady Prawników Australii i Adwokatury Pary-
skiej. Reprezentantka Izby Gdańskiej, r. pr. Maria Ślązak, 
w swoim wystąpieniu poruszyła kwestię przemocy domo-
wej, która dramatycznie wzrosła we wszystkich krajach 
w czasie pandemii. Przedstawiła działania prawników, 
kancelarii i samorządów zawodowych w odpowiedzi na 
problem rosnącej przemocy domowej, wskazując jedno-
cześnie na potrzebę utrzymania szeregu z tych praktyk 
i procedur również w przyszłości, po ustaniu pandemii, 
ponieważ przemoc domowa stale wskazuje tendencję 
wzrostową. Dalsza działalność prawników w tej dziedzinie 
to także nasz wkład w budowanie zrównoważonego społe-
czeństwa, w którym każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. 
Wystąpienie r.pr. Marii Ślązak zostało bardzo dobrze przy-
jęte przez uczestników Okrągłego Stołu, zdaniem których 
temat ten nie jest dostatecznie dostrzegany, a ofiary często 
są pozostawione same sobie, bez żadnej pomocy.

13-go stycznia, również online, odbyła się sesja „Leader-
ship Insights” poświęcona szansom dla prawników z Hong-
kongu w procesie integracji Azji Południowo – Wschodniej. 
W listopadzie 2020 roku chiński rząd podpisał regionalną 
umowę o kompleksowym partnerstwie gospodarczym 
(„RCEP”) z krajami Azji Południowo-Wschodniej, a także 
z Japonią, Republiką Korei, Australią i Nową Zelandią. 
Z drugiej strony Chiny rozwijają tzw. Greater Bay Area – 
integrację obszaru Guangdong-Hong Kong-Macao, gdzie 
prawnicy z Hongkongu chcą odgrywać kluczową rolę 
w budowaniu infrastruktury prawnej i kultury prawnej.

Trzy dni obchodów i wydarzeń podkreśliły wciąż stosun-
kowo silną pozycję sędziów i prawników w Hongkongu, 
jednak cieniem na obchodach położyły się długotrwałe 
protesty w mieście i nowe prawo o bezpieczeństwie naro-
dowym (dające Pekinowi znacznie silniejsze narzędzia do 
kontrolowania życia politycznego i społecznego w Hong-
kongu).
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Przede wszystkim podkreślono, że podstawą nowego stanu 
prawnego jest Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią 
Europejską a Zjednoczonym Królestwem, zawarta w ostatnich 
dniach grudnia 2020 r. i obowiązująca 
od dnia 1 stycznia 2021 r. W ramach 
tego rozbudowanego – liczącego 
ponad 1400 stron – aktu szczegól-
nie istotna dla radców prawnych jest 
część poświęcona usługom prawnym, 
w której uregulowano, m.in. kwe-
stię uprawnień do świadczenia usług 
prawniczych odpowiednio na teryto-
rium UE lub UK, arbitrażu, postępo-
wań pojednawczych czy mediacji.

Poza samą Umową, podczas konfe-
rencji szczegółowo omówiono ponadto zasady wzajemnego 
uznawania prawa do wykonywania zawodu i podnoszenia kwa-
lifikacji oraz różne ścieżki uprawniające do świadczenia usług 
prawniczych na terenie UK, podkreślając, że kraj ten wciąż 
pozostaje otwarty na prawników zagranicznych.

W kolejnej części przybliżono nową regulację dotyczącą zasad 
delegowania i zatrudniania pracowników w UK, przedstawiono 
schemat punktowego systemu imigracyjnego, poszczególne 
rodzaje wiz, czy warunki uzyskania statusu osoby osiedlonej lub 
osoby wstępnie osiedlonej.

Kolejne panele poświęcono zagadnieniom właściwego prawa, 
jurysdykcji, wzajemnego uznawania orzeczeń i ich egzekucji, 
w tym z podziałem na prawo karne (m.in. w zakresie ekstra-
dycji) i prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
rodzinnego (m.in. rozwodów, dochodzenia alimentów czy kon-
taktów z dziećmi). Podkreślano, że w kwestiach nieregulowa-
nych Umową o handlu i współpracy sięgać należy do aktów 
prawa międzynarodowego (w tym zwłaszcza konwencji haskich 
i z Lugano), przy czym należy pamiętać o zweryfikowaniu, m.in. 

sygnatariuszy danej konwencji, czy faktu jej ratyfikacji, zgłosze-
nia zastrzeżeń/wyjątków itd.

W części dotyczącej prawa gospodarczego omówiono zasady 
prawa pomocy publicznej i prawa konkurencji, 
w tym z uwzględnieniem zasad przeciwdziała-
nia praktykom monopolowym. W odniesieniu 
do umów handlowych zawartych z partnerami 
z UK zalecono przeprowadzenie z klientami ich 
audytu, zwłaszcza pod kątem: możliwości ich 
zakończenia (np. warunków wypowiedzenia 
umowy w przypadku wzrostu kosztów spowo-
dowanych Brexitem, gdyż klauzula siły wyższej 
może okazać się wystarczająca), ryzyk związa-
nych z czasem obowiązywania umowy (zaleca 
się stosowanie krótszych okresów wypowiedze-

nia, dzielenia umowy na poszczególne etapy itp.), klauzul stan-
dardowych (prawa właściwego i jurysdykcji), ochrony danych 
osobowych (UK będzie wkrótce państwem trzecim w myśl prze-
pisów RODO), zasad odpowiedzialności (warto wprowadzać do 
umów postanowienia ją ograniczające) czy wreszcie konieczno-
ści doprecyzowania innych wątpliwości związanych z kontrak-
tem. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że partnerzy 
biznesowi z UK z wyrozumiałością odnoszą się do próśb o rene-
gocjację umów w związku z Brexitem, zdając sobie sprawę z pro-
blemów jakie dla wszystkich rodzi.

Na koniec doradzono korzystanie z sekcji Q&A dotyczącej Bre-
xitu opublikowanej na stronie Stowarzyszenia Prawników Anglii 
i Walii (Law Society of England & Wales) oraz zapewniono, że 
sam Brexit nie zmienił podstawowych zasad współpracy i sza-
cunku – tak wobec prawników z Polski, jak i wobec ich klientów.

Relację sporządził: 
Szymon Dejk 

radca prawny 
Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą

Brexit – 
jego wpływ i wyzwania dla prawników –  

relacja z konferencji

Choć wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stało się faktem już jakiś 
czas temu, a wraz z końcem 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w prak-
tyce wciąż otwartych pozostaje wiele kwestii, które w związku z tym proce-
sem budzą istotne wątpliwości, w tym natury ekonomicznej i prawnej. Jak 
w tej rzeczywistości powinni odnaleźć się prawnicy? Odpowiedzi szukano 
podczas zorganizowanej w dniu 26 lutego 2021 r. międzynarodowej konfe-
rencji on-line, z udziałem prawników z Wielkiej Brytanii i Polski.

IZBOWE MORSOWANIE –  
NIE ZWALNIAMY TEMPA!

W sobotni poranek (02.01.2021r.), w okrytym szadzią Parku Reagana, grupa naszych Koleżanek i Kolegów oraz Przed-
stawicielka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku zapoczątkowali cykl cotygodniowych zimowych kąpieli w mroź-
nym Bałtyku organizowanych przez Komisję ds. sportu, integracji i turystyki OIRP Gdańsk.

Po krótkiej przebieżce i ćwiczeniach rozgrzewających, wszyscy uczestnicy chętnie zrzucili ubrania i weszli do wody budo-
wać odporność. Wśród śmiałków byli zarówno wieloletni entuzjaści zimowych kąpieli, jak i debiutanci. Co najważniejsze, 
nikomu nie schodził uśmiech z twarzy.

Poranne morsowanie dostarcza niesamowitej dawki energii na cały dzień!

Kolejne wejście za tydzień, 09.01.2021 o godz. 9.15. Zbiórka na parkingu na końcu ul. Jana Pawła II, przy promenadzie 
prowadzącej na molo. Zapraszamy wszystkich, aby dołączyć i spróbować. Tradycyjnie, zapisy przyjmuje Liderka pro-
jektu, Aleksandra Worzała: aleksandra191@wp.pl.

Komisja ds. sportu, integracji i turystyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku serdecznie zaprasza!

Marcin Czugan

Przewodniczący Komisji

Ps: Wspaniałą atmosferę najlepiej oddadzą zdjęcia i słowa uczestników:
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Kolega Maciej Musiejko:

 „Na początku myślałem, że stopy odpadną mi z bólu, ale 
im głębiej w wodę, tym (paradoksalnie) przyjemniej. Gdy 
brodziłem po uda woda wydawała się nieco chłodniejsza 
niż podczas letniego plażowania. Po zanurzeniu się po pas 
w górnej części ciała pojawiło się mrowienie i przyjemnie 
pieczenie. Aż trochę żal wychodzić na brzeg.

Okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują, 
a styczniowy dzień bez kurtki nie jest aż tak zimny ;)”.

Koleżanka Agnieszka Borowska (ORA Gdańsk):

„Będę szczera – tak, miałam obawy. I to niemałe. Nie mor-
suję zbyt często, nawet można powiedzieć, że okazjonalnie. 
W tym roku, a właściwie sezonie, 
nie morsowałam wcale. Nie mam 
wiedzy teoretycznej w tym zakre-
sie, nie mam profesjonalnego 
ubioru (tzn. butów i rękawiczek 
z neoprenu, kostium kąpielowy 
oczywiście posiadam:) i zwykle 
nieśmiało podłączałam się pod 
zorganizowaną grupkę doświad-
czonych morsów. Nie zadając 
pytań, po prostu wchodziłam do 
lodowatej wody. Wraz z nadej-
ściem Nowego Roku, przy okazji 
noworocznych postanowień jak 
to bywa w zwyczaju, postanowi-
łam bardziej się zdyscyplinować, zadbać o swoje zdrowie 
i formę oraz powrócić do kąpieli w zimnych wodach Bał-
tyku. Wtedy to właśnie, przeczytawszy na Facebooku 
post od mec. Aleksandry Worzały, stwierdziłam, że nie ma 
odwrotu – muszę się stawić punktualnie o 9:15 na parkingu 

nieopodal molo w Gdańsku Brzeźnie. Choć godzina, biorąc 
pod uwagę, iż dojeżdżam z Gdyni, wydawała się co najmniej 
wczesna, spakowałam torbę i wraz z przyjaciółką, podob-
nym jak ja morsem-amatorem mec. Agatą Wojdyrą, wyru-
szyłyśmy na izbowe, a nieoficjalne między izbowe (jestem 
adwokatem) morsowanie. Przyjechawszy na miejsce 
zbiórki pierwsze, co się dowiedziałam – punktualność ma 
bardzo duże znaczenie! Na spóźnialskich czekaliśmy całe 
2 minuty (!) i po krótkim acz profesjonalnym instruktażu 
mec Aleksandry Worzały, z całym ekwipunkiem ruszyli-
śmy marszobiegiem na plażę. Przewodnicząca naszej grupy 
postanowiła nie marnować ani minuty czasu i rozgrzewka 
rozpoczęła się już na deptaku prowadzącym na molo. Bieg, 
podskoki, pajacyki, przysiady, skipy – można się zmęczyć 
od samego czytania ale dzięki temu, dotarłszy do celu, byli-
śmy już całkowicie rozgrzani i mogliśmy od razu wejść do 

morza. Emocje towarzyszące wej-
ściu do wody o temp. ok 5 stopni 
Celsjusza są trudne do opisania 
– trzeba to po prostu przeżyć. Ze 
swojej strony mogę powiedzieć 
kilka rzeczy. Po pierwsze – zdziwie-
nie! Wejście do lodowatej wody 
po dobrej rozgrzewce, na prawdę 
nie jest takie straszne, bardzo nie-
typowe doświadczenie, gorąco 
zachęcam niezdecydowanych. Po 
drugie – poważnie myślę o zakupie 
butów z neoprenu – jednak najbar-
dziej zmarzły mi stopy i to do tego 

stopnia, iż zimno czułam do wieczora. Termos z gorącą her-
batą – obowiązkowy! Jak i plecak – bo uwierzcie, ciężko się 
biega z dużą torbą sportową zawieszoną na ramieniu:) I naj-
ważniejsze – uwaga, ten sport wciąga! Kolejnego dnia znów 
morsowałam, tym razem w Rewie.”

CIĄG DALSZY MORSOWANIA –  
DOŁĄCZ I TY!

W minioną sobotę odbyło się już drugie morsowanie 
naszych Koleżanek i Kolegów w Gdańsku – Brzeźnie orga-
nizowane przez Komisję ds. sportu, integracji i turystyki 
OIRP Gdańsk. Niezmiernie cieszy fakt, że co tydzień poja-
wiają się nowe osoby. Dodatkowo, w sobotę członków 
naszej Izby  wspierało grono osób towarzyszących.

Pomimo stosunkowo wczesnej pory, uśmiechy z twarzy nie 
schodziły.

Każdy kto spróbuje uznaje, że nie można lepiej rozpocząć 
weekendu. Co więcej, pojawiają się kolejne pokusy i dąże-
nia do pokonania własnych barier – zamoczenia dłoni 
(które niesamowicie to odczuwają) i głowy, a także krót-
kiego pływania.

Także – Droga Koleżanko i Kolego, jeśli to czytasz i się 
zastanawiasz czy przyjść, to odpowiedź brzmi – TAK! Póki 
zima trwa, warto spróbować, warto skorzystać z dobro-
dziejstw mieszkania nad Bałtykiem!

Kolejne wejście tradycyjnie w sobotę, 16.01.2021 r. o godz. 
9.15, zbiórka na parkingu na końcu ul. Jana Pawła II.

powodu szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Wchodząc 
pomyślałem, że woda co prawda zimna ale nie jest tak źle. 
Trochę trudniej było kiedy trzeba było zanurzyć plecy. 
W sumie udało mi się wejść nawet dwa razy. Myślę, że 
trudno opisać pierwsze wrażenia słowami, najlepiej tego 
po prostu doświadczyć. Z całą pewnością od tej pory będę 
regularnie zażywał kąpieli zimowych:)”

oraz aplikanta radcowskiego Jakuba Górskiego, który 
w sobotę odważył się przepłynąć kilkadziesiąt metrów 
stylem motylkowym (film dokumentujący to zdarzenie na 
Facebook OIRP, na który Was serdecznie zapraszamy)! 
Brawo Kuba!

„Decyzję o morsowaniu podjąłem w sposób bardzo spon-
taniczny. Do tej decyzji przekonała mnie jedna z koleżanek 
z aplikacji. Poza tym jestem człowiekiem, który lubi pod-
nieść sobie poziom adrenaliny, więc bez większych oporów 
podszedłem do debiutu w zeszłym tygodniu.

Przez kilka lat pracowałem w letnie wakacje jako ratownik 
i chciałem się również przekonać, czy nadal jestem w stanie 
wytrzymać zanurzony w zimnej wodzie.

Teraz po dwóch spotkaniach z “izbowymi morsami” mogę 
śmiało napisać, że tego typu kąpiele działają na mnie bardzo 
korzystnie! Już po pierwszej kąpieli miałem więcej energii 
na treningi i codzienne obowiązki przez cały tydzień!!! 🙂

Co więcej, czuję ostatnio, że moja stara kontuzja pleców, 
której doznałem kilka lat temu w trakcie wykonywania tre-
ningów siłowych, zaczyna ustępować. Być może po około 
dwóch miesiącach regularnego morsowania powyższa 
kontuzja odejdzie w niepamięć.“

A poniżej, prezentujemy odczucia debiutanta – radcy 
prawnego Marka Sobocińskiego:

„Morsowałem pierwszy raz w ogóle. Przed wejściem do 
wody obawiałem się czy dam radę, czy się nie wycofam 
w trakcie wchodzenia. Nie wycofałem się i jestem z tego 
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XXXVIII Prawniczy Rajd Bieszczadzki –  
1-6 czerwca 2021 r. w Bystrem

POSTED ON 18 STYCZNIA 2021

Tweet Share

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Wojewódzki Zrze-
szenia Prawników Polskich w Rzeszowie z przyjemnością 
zawiadamiamy o zbliżającej się XXXVIII edycji Prawni-
czego Rajdu Bieszczadzkiego – „PRzeBoje bieszczadzkie” 
1-6 czerwca 2021 r. w Bystrem.

W tych trudnych czasach zarazy warto wyrwać się w dzikie 
Bieszczady, żeby z dala od zgiełku wszelakiego i zabiega-
nia codziennego spędzić kilka dni w  ostępach leśnych 
lub wylegiwać się na łonie 
natury w doborowym towa-
rzystwie. Niech to będzie 
czas wytchnienia i pozna-
nia nowych ludzi, z którymi 
może łączyć Cię tak wiele.

Niech to będzie czas zabawy 
i wędrówek po połoninach.

Bo cóż jest piękniejszego od 
połonin, które ogarniają całe 
piękno.

Tu wszystko może się zda-
rzyć.

„A Wy nie wiecie, co komu 
pisane”, jak śpiewał Bułat Okudżawa.

Będzie przyjemnie, będzie radośnie.

Niech to będzie Twój przebój roku.

Jedź w Bieszczady!

Wystarczy wysłać zgłoszenie na załączonym formularzu 
na adres :

MARIUSZ KOWAL
PROKURATURA OKRĘGOWA
Ul. Hetmańska 45D
35-079 RZESZÓW
e-mail: rajd.prawniczy@gmail.com
fax: 17 50 61 263
w terminie do 1 MARCA 2021 r.

Zapewniamy:

•  transport w Bieszczady i z powrotem,
•  darmowe parkingi w Rzeszowie (strzeżony) i w Bystrem,

•  zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych w pięknie poło-
żonym wśród leśnej głuszy ośrodku (www.owbystre.pl),

•  na specjalne życzenie udostępniamy gromadne pokoje 
oraz luksusowe domki 6-osobowe,

•  całodzienne wyżywienie,
•  smakowite wyposażenie na górskie wędrówki,
•  wyżerka przy grillu i ognisku,
•  wieczorne balowanie,
•  opiekę profesjonalnych przewodników, którzy popro-

wadzą nas w miejsca niezwykłe,
•  wyjątkowe pamiątki rajdowe,
•  niezapomniane zakończenie Rajdu,

•  i wiele innych, zaskakują-
cych niespodzianek.

To wszystko zapewnimy Ci 
za jedyne 1021 PLN.

Z nami poznasz Bieszczady 
te znane i te niezadeptane.

Poznasz Bieszczady „od pod-
szewki” i dotrzesz w miejsca 
niedostępne, gdzie po-pro-
wadzą nas miejscowi leśnicy, 
a zarazem niezrównani 
gawędziarze. Są wśród nich 
Mistrzowie Słowa Polskiego 

i autorzy wielu bestsellerów książkowych o tematyce 
bieszczadzkiej.

Nie przegap takiej okazji i przeżyj kilka kolejnych, wyjątko-
wych i niezapomnianych chwil.

Przyszłość zależy od Ciebie.

Ryzyko minimalne, a satysfakcji wiele.

Nie rezygnuj z takiej możliwości przeżycia przyjemności.

My czekamy na Ciebie!

Szczegółowy program Rajdu i numer konta, na które należy 
dokonać wpłaty prześlemy po dokonaniu naboru chętnych 
do 05 marca 2021r.

Do zobaczenia!

Organizatorzy:

Mariusz Kowal, Stanisław Rokita.
tel. 507 305 345 tel. 602 227 059

Wszelkie szczegóły, a także niezbędne załączniki do 
wypełnienia, znajdą Państwo w załączeniu na dole strony.

Pierwszy 
Pomorski Bieg Narciarski Dziekanów – Relacja

Za nami pierwsza edycja Pomorskiego Biegu Narciarskiego Dziekanów. Inauguracyjna im-
preza odbyła się w dniu 14.02.2021 r. w Kartuzach, na terenie Cartusia Ski-Arena. Uczest-
nikom towarzyszyła fantastyczna pogoda, świetne warunki śniegowe, a także nieskoń-
czone ładunki pozytywnej energii i uśmiechu!
Patronami wydarzenia zostali Dziekani ORA i OIRP w Gdańsku.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich 
zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, 
notariuszy, sędziów, a także nauczycieli akademickich 
Wydziału Prawa UG.

Rywalizacja odbywała się na dystansie 1 okrążenia 
(ok. 1 km) w stylu klasycznym i łyżwowym (można było 
startować tylko w jednej konkurencji). Wyścigi odbywały 
się w duchu sportowej rywalizacji, z poszanowaniem zasad 
fair-play i wzajemnego szacunku.

Po zawodach dla zawodników oraz publiczności zostały 
przygotowane ciepłe napoje i posiłki.

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary, natomiast 
wszyscy pozostali uczestnicy uhonorowanymi zostali 
pamiątkowymi medalami. Uroczystość wręczania laurów 
uświetnili swoją obecnością Dziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej Bartosz Golejewski oraz Wiceprezes Krajo-
wej Rady Radców Prawnych Macieja Korwek.

Czyniąc zadość obowiązkowi wskazania najlepszych nar-
ciarzy w poszczególnych kategoriach informujemy, że zwy-
cięzcami swoich biegów zostali:

Technika dowolna (łyżwa) 
Kobiety – Małgorzata Derezińska 
Mężczyźni – Jarosław Mydlarski 
Dzieci – Martyna Surdykowska – będąca również najdziel-
niejszym narciarzem zawodów!

Styl klasyczny 
Kobiety Junior – Agnieszka Kanawka 
Kobiety Junior młodszy – Krystyna Warylewska-Kamuś 
Mężczyźni Junior – Mariusz Jankowski 
Mężczyźni Junior młodszy – Michał Surdykowski

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy do udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych 
organizowanych przez trójmiejskie izby prawnicze.
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B R Y D Ż
Komisja ds. Kultury serdecznie zaprasza radców prawnych i aplikantów, wraz z osobami towarzyszącymi, do spędzenia, 
na luzie, miłego i fajnego czasu  przy brydżu.

Proponujemy dwa warianty tj.

1. nauka on-line,  od podstaw, czyli około 10-ciu spotkań, (np. w soboty), każde po około 2 godz. Zajęcia będzie 
prowadził jeden z najlepszych trenerów/nauczycieli w Polsce, pan Krzysztof Ziewacz, mający uczniów w wieku 
od 6 lat do…100 lat.

Zajęcia będą  odbywałyby się na  platformach  zoom i „ Bridge Base Online”.

•	 zaczniemy od wykładu i pokazanie na tablicach, w kontakcie AUDIO – ” o co chodzi w tym wszystkim?

•	 potem rozegramy kilka “rozdań” w internecie,

•	 potem omówienie ich i wskazanie na diagramach jak jest poprawnie i dlaczego……itp.

Warunkiem jest utworzenie grupy 4-osobowej (grup 4-osobowych), a frajdą po poznaniu zasad będzie możliwość zagra-
nia wszędzie tam, gdziekolwiek  znajdzie się czwórka chętnych.

Odpłatność to  50,00 zł za cały kurs (20 godzin).

2. brydż, w trybie on-line, dla już grających, na różnych poziomach.

Warunek, podobnie j.w. utworzenie co najmniej  4 – osobowej grupy (grup 4-osobowych).

Po rozpoczęciu tej działalności, chętni będą mogą się zgłaszać pojedynczo lub w parach na adres e-mailowy doświadczo-
nego  eksperta z PZBS, który prowadzić będzie spotkania  przekaże każdemu uczestnikowi instrukcję jak grać w inter-
necie,  a w uzgodnionym terminie/nach (też w soboty) zorganizuje gry, w trakcie których (lub po ich zakończeniu) może, 
każdemu “stolikowi” udzielać wyjaśnień, komentarzy, propozycji czy i jak “zagrać lepiej”……..a po grze po prostu poroz-
mawiać.

Dla chętnych mogą być zorganizowane mecze “stolik” na “stolik” co jest ciekawsze i pachnie z lekka brydże sportowym.

 

Informacja 
o wolnym stanowisku SSO w Gdańsku

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacją nadesłaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, w przedmiocie wol-
nego stanowiska Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.
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Poszukiwani 
radcowie prawni i aplikanci radcowscy  

na funkcję kuratora
W załączeniu publikujemy informację Okręgowej Izby Radców Prawnych o poszukiwaniach radców prawnych oraz apli-
kantów radcowskich, deklarujących gotowość podejmowania się funkcji kuratora:

•	 dla osób nieznanych z miejsca pobytu
•	 kuratora procesowego na podstawie art. 69 k.p.c.
•	 kuratora osoby prawnej art. 42 k.c.
•	 dla osób ubezwłasnowolnionych
•	 dla małoletnich
•	 kuratora spadku.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: oirp@oirp.gda.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Ogłoszenie nr 76059 / 19.03.2021

Specjalista
Do spraw: ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Ogólnych i Koordynacyjnych Departamentu Prawa Unii
Europejskiej

#administracja publiczna #praca #prawo

Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

2

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Al. J. Ch. Szucha 21
00-580 Warszawa

Ważne do

9 kwietnia
2021 r.

Wynagrodzenie
zasadniczne

około 5079,90 zł
brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
Dokonuje analizy porównawczej przepisów krajowych i unijnych oraz przygotowuje projekty pism i opinii o zgodności z
prawem UE projektów krajowych aktów prawnych
Dokonuje przeglądu i analizy orzecznictwa oraz pism procesowych wpływających do Departamentu w związku z
prowadzonymi postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA, przygotowuje projekty pism
procesowych i wystąpień przed sądami oraz bierze udział w rozprawach
Bierze udział w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, przygotowuje sprawozdania z ich
przebiegu oraz udziela informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa UE, a także opracowuje zestawienia uwag
i zmian stanowiących podstawę do późniejszej analizy zgodności projektu z prawem UE
Pozyskuje informacje o przebiegu prac legislacyjnych przez kontakty z przedstawicielami innych urzędów w ramach
koordynowania terminowości implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego
Zbiera informacje i dane na potrzeby ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE
Sporządza cykliczne dokumenty o charakterze sprawozdawczym, dotyczące zadań koordynacyjnych departamentu
względem innych ministerstw i urzędów centralnych
Obsługuje bazę e-step oraz bazę notyfikacji krajowych środków wykonawczych

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Z przykrością 
informujemy, że 

w okresie pomiędzy 
listopadem 2020, 

a marcem 2021 odeszli 
od nas następujący 

radcowie prawni.
1. Jarmoluk-Bursa Ewa

2. Myszka Henryk

3. Gotkowicz Bogusław

4. Majak Arkadiusz

5. Mańdziuk Alina

6. Ossowski Jerzy

7. Kołakowska Teresa

8. Szuca Bernard

9. Dudkiewicz Anna 

10. Frankowski Michał

Cześć ich pamięci! 
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III CZP 24/20

Skład 3 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 roku

 Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględ-
nieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą 
być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków 
dowodowych.

_______________________________________________

III CZP 11/20

Skład 3 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku

 Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotknię-
tej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje rosz-
czenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako 
świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 
405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest 
dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzy-
manej kwoty kredytu.

______________________________________________________

III CZP 83/19

Skład 3 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2020 roku

 1. Wykreślenie z księgi wieczystej wpisu własności na 
rzecz dłużnika w następstwie wyroku uwzględniają-
cego powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczy-
stej z rzeczywistym stanem prawnym, nie skutkuje 
niedopuszczalnością uprzednio skierowanej do tej 
nieruchomości egzekucji ze względu na jej przedmiot 
(art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.).　

2. Właścicielowi nieruchomości niewpisanemu do księgi 
wieczystej, którego prawo naruszono przez skierowanie 
egzekucji do tej nieruchomości, przysługuje powództwo 
o zwolnienie od egzekucji (art. 841 § 1 k.p.c.).

______________________________________________________

III CZP 12/20

Skład 3 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2020 roku

Sąd niewłaściwy, do którego skierowano zażalenie podle-
gające rozpoznaniu na podstawie art. 3941a § 1 k.p.c. przez 
inny skład sądu pierwszej instancji, przekazuje zażalenie do 
rozpoznania sądowi właściwemu (art. 200 § 14 w związku 
z art. 391 § 1, art. 397 § 3 i art. 3941a § 2 k.p.c.).

III CZP 91/19

Skład 3 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2020 roku

W sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 
z powództwa jednego z rodziców sprawującego na 
podstawie prawomocnego postanowienia sądu opie-
kuńczego pieczę nad małoletnim dzieckiem, pozwany 
małoletni powinien być reprezentowany przez kura-
tora ustanowionego przez sąd opiekuńczy (art. 99 k.r.o.) 
a nie przez drugiego rodzica, którego władza rodziciel-
ska została ograniczona do określonych obowiązków 
i uprawnień.

______________________________________________________

III PZP 4/20

Skład 7 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2020 roku

Strona wnosząca skargę o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego wyroku (art. 4241 k.p.c.) nie 
ma obowiązku wykazania, że wzruszenie zaskarżonego 
wyroku w drodze skargi nadzwyczajnej nie było i nie jest 
możliwe; tym samym skarga nie podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 4248 § 1 k.p.c. w związku z art. 4245 § 1 pkt 
5 k.p.c. albo art. 4248 § 2 k.p.c.

______________________________________________________

III UZP 4/18

Skład 7 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2020 roku

Nie dochodzi do „nierozpoznania istoty sprawy” w rozu-
mieniu art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 477(14a) k.p.c. 
w sytuacji, gdy w toku postępowania sądowego w spra-
wie o podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu spo-
łecznemu uchylona zostaje decyzja wydana przez organ 
rentowy innego państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu w tym państwie.

______________________________________________________

Orzeczenia zebrali:
R.pr. Marcin Czugan
R.pr. Grzegorz Gorczyca

Orzeczenia
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