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Wakacje!

Drodzy czytelnicy, jest nam niezmiernie miło zaprosić 
Was do zapoznania się z najnowszym wydaniem gdań-
skiego biuletynu radcowskiego. Ostatni kwartał obfito-
wał w szereg doniosłych wydarzeń, o których szczegó-
łowym przebiegu dowiedzą się Państwo z dalszej lektury 
niniejszego numeru. Jak zwykle staramy się stale praco-
wać nad formą naszej publikacji, każdorazowo dostoso-
wując jej łamy do odpowiedniej prezentacji kluczowych 
wydarzeń z życia naszego samorządu.  Mamy nadzieje 
trzeci już w 2022 roku numer będzie stanowił użyteczne 
kompendium wiedzy i umili Państwu upływające z wolna 
wakacje.

Zapraszamy do lektury!

Szanowni 
Czytelnicy!

OD REDAKCJIWYDANIE III – SIERPIEŃ
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy do lektury naszego kolejnego Biuletynu będącego pod-
sumowaniem samorządowych wydarzeń ostatniego kwartału. A działo się wiele. 
Na szczególne wyróżnienie i uwagę Państwa zasługuje nieustająco grupa rad-
ców prawnych nadal świadcząca pomoc prawną na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
Dziękowałam wszystkim osobiście podczas zorganizowanego w tym celu spotka-
nia. Nadal poszerzamy ofertę szkoleń dla radców prawnych, także prowadzonych 
przez prawników zagranicznych. W maju odbyło się doroczne Zgromadzenie 
Delegatów naszej Izby. Obrady przebiegły sprawnie i w serdecznej atmosferze. 
W kolejnej edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego naszym laure-
atem został Michał Urban. Doceniona została jego wieloletnia praca pro bono, 
co bardzo nas cieszy. Wspomnę już tylko o niezwykle udanym rajdzie pieszym 
nad jeziorem Sarbsko zorganizowanym przez Komisję ds. Sportu oraz uroczysto-
ści przyjęcia naszej Izby do Federacji Adwokatur Europejskich podczas Kongresu 
FBE w Sofii. Nowe kontakty otwierają nam wszystkim nowe możliwości. A wi-
sienką na torcie był nasz jubileuszowy Piknik Radcowski. O tym wszystkim więcej 
w Biuletynie. Miłej lektury. 
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RADA OIRP

Sprawozdanie 
z obrad Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Gdańsku 
z dnia 6 kwietnia 2022r.

6 kwietnia 2022 r. w ośrodku szkoleniowym Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych przy ulicy Czajkowskiego 3 
w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Gdańsku.

Wicedziekan Mec. Anna Kluczek-Kollar przedstawiła 
raport z dotychczasowych prac i działań związanych z dzia-
łaniami Izby i jej członków w zakresie pomocy prawnej 
uchodźcom. Przedstawione zostały również planowane 
działania w najbliższym czasie oraz zaproponowany został 
termin Zgromadzenia delegatów na dzień 25 maja 2022 r.

Rada podjęła ponadto szereg uchwał w sprawach:
1.  skreśleń z listy radców prawnych oraz aplikantów rad-

cowskich prowadzonej przez OIRP w Gdańsku;
2.  zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego;
3.  wpisu osób na listę radców prawnych prowadzonej 

przez Radę OIRP w Gdańsku;

4. umorzenia zaległości z tytułu składek oraz zwolnienia 
z obowiązku szkoleniowego.

5.  rozłożenia należności z tytułu kosztów postępowania 
dyscyplinarnego.

6.  rozłożenia opłat za rok aplikacji radcowskiej w roku 
szkoleniowym.

Ponadto w toku obrad przedstawiono m.in. wniosek o dofi-
nansowanie Klubu Seniora o dofinansowanie do wycie-
czek, który został zaakceptowany oraz informacje na 
temat przygotowań do obchodów 40 – lecia samorządu 
radców prawnych.

W końcowej części posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny 
oraz Przewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
przedstawiły statystyki odnośnie do rozpoznawanych 
spraw.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 11 maja 2022 r. 
w ośrodku szkoleniowym OIRP w Gdańsku .

Sprawozdanie 
z obrad Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Gdańsku  
z dnia 11 maja 2022r.

11 maja 2022 r. w ośrodku szkoleniowym Okręgowej Izby 
Radców Prawnych przy ulicy Czajkowskiego 3 w Gdań-
sku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Gdańsku.

W toku obrad Rada podjęła szereg uchwał w następują-
cych sprawach:

1. skreśleń z listy radców prawnych oraz aplikantów rad-
cowskich prowadzonej przez OIRP w Gdańsku;

2. przeniesień wpisów na listę radców prawnych prowa-
dzonej przez Radę OIRP w Gdańsku;

3. wpisów osób na listę radców prawnych prowadzonej 
przez Radę OIRP w Gdańsku;
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4. wniosku o umorzenie zaległości z tytułu nieopłaconych 
składek;

5. wniosków aplikantów radcowskich o rozłożenie na raty 
opłaty aplikacyjnej za bieżący rok szkoleniowy;

6. wniosku o zwolnienie z obowiązku szkoleniowego w IV 
cyklu szkoleniowym.

Ponadto w toku obrad rada wybrała nowego Przewodni-
czącego Komisji ds. sportu, turystyki i integracji, którym 
został r.pr. Tomasz Oleksiewicz.

Następnie r.pr Jakub Puszkarski zreferował zaawanso-
wany postęp prac organizacyjnych związanych z przygoto-
waniami Izby do obchodów 40-lecia samorządu.

W końcowej części posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny 
przedstawiły statystyki odnośnie do rozpoznawanych 
spraw.

Spotkanie zakończyło wystąpienie r.pr. Michała Jasiaka 
referującego temat zbliżającego się VIII Pomorski Rajd 
Pieszy Radców Prawnych, 9-12 czerwca, Sarbsk k. Łeby.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 8 czerwca 2022 r. 
w ośrodku szkoleniowym OIRP w Gdańsku, natomiast na 
dzień 25 maja na godzinę 17:30 zaplanowane zostało Zgro-
madzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Sprawozdanie 
z obrad Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Gdańsku  
z dnia 8 czerwca 2022r.

8 czerwca 2022 r. w ośrodku szkoleniowym Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych przy ulicy Czajkowskiego 3 
w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Gdańsku.

Wicedziekan Mec. Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił 
raport z organizacji Pikniku Radcy Prawnego, który odbę-
dzie się w dniu 9 lipca br.

Rada podjęła ponadto szereg uchwał w sprawach:
1. wpisania nowy członków do komisji ds. etyki i wspiera-

nia rozwoju zawodowego oraz komisji ds. współpracy 
z zagranicą;

2. wpisów na listę radców prawnych oraz skreśleń z listy 
radców prawnych;

3. wniosków o zwolnienie z obowiązku doskonalenia 
zawodowego.

Ponadto w toku obrad przedstawiono m.in. informacje na 
temat przygotowań do obchodów 40 – lecia samorządu 
radców prawnych.

W końcowej części posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny 
oraz Przewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
przedstawiły statystyki odnośnie do rozpoznawanych 
spraw.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 5 lipca 2022 r. 
w ośrodku szkoleniowym OIRP w Gdańsku .

Sprawozdanie 
z obrad Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Gdańsku  
z dnia 5 lipca 2022r.

5 lipca 2022 r. w Okręgowej Izby Radców Prawnych przy 
ulicy Nowe Ogrody 35 w Gdańsku odbyło się posiedzenie 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Rada zatwierdziła 101 wniosków o wpis na listę radców 
prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2022r. 

Rada podjęła ponadto szereg uchwał w sprawach:
1. wpisania nowy członków do komisji stałych Radcy 

OIRP Gdańsk;
2. wpisów na listę radców prawnych oraz skreśleń z listy 

radców prawnych oraz listy aplikantów radcowskich;
3. wniosków o zwolnienie z obowiązku doskonalenia 

zawodowego.

Ponadto w toku obrad przedstawiono m.in. informacje na 
temat przygotowań do obchodów 40 – lecia samorządu 
radców prawnych. 

Dziekan Mec. Magdalena Witkowska przedstawiła raport 
z komisji stałych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

Wicedziekan Mec. Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił 
raport z organizacji Pikniku Radcy Prawnego, który odbę-
dzie się w dniu 9 lipca.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 2 sierpnia 2022 r. 
w ośrodku szkoleniowym OIRP w Gdańsku .

Zawiadomienie 
o złożonych wnioskach  

o wpis na listę radców prawnych  
w II kwartale 2022r.

Stosownie do treści § 12 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Praw-
nych w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów 
radcowskich Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informuje, 
że niżej wymienione osoby złożyły wnioski o wpis na listę radców prawnych pro-
wadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

1. Tomasz Kędziora
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Podziękowania 
dla radców i aplikantów  
wspierających pro bono  

obywateli Ukrainy
Od wybuchu wojny na Ukrainie i utworzenia punktów 
recepcyjnych na terenie Województwa Pomorskiego, 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku aktywnie 
wspiera uchodźców oferując im pomoc prawną pro bono. 
Przede wszystkim radcowie prawni i aplikanci radcowscy 
pomagają w zakresie procedur legalizacji pobytu, ustano-
wienia opiekuna tymczasowego dla nieletnich, realizacji 
prawa/obowiązku dziecka do edukacji, prawach uchodź-
ców do opieki zdrowotnej, udzielają również porad praw-
nych dotyczących zakładania działalności gospodarczej 
w Polsce czy w zakresie zatrudnienia.

Przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku działa stały punkt pomocy 
prawnej pro bono, w którym codziennie dyżurują członki-
nie i członkowie naszej Izby. Porady udzielane są na miejscu. 
Punkt działa w oparciu o trójstronne porozumienie podpi-
sane przez OIRP w Gdańsku z Województwem Pomorskim 
(Wojewódzkim Urzędem Pracy) oraz Gminą Miasta Gdań-
ska. Jednocześnie pomoc udzielana jest w Gdyni, a od nie-
dawna także w Starogardzie Gdańskim. Ponadto radcowie 
i aplikanci zaangażowani są w poradnictwo telefoniczne 
i online, również w ramach inicjatyw podejmowanych 
przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP.

18 maja br. OIRP w Gdańsku zorganizowała spotkanie 
radców i aplikantów, którzy aktywnie włączyli się w pomoc 
prawną uchodźcom z Ukrainy, codziennie poświęcają swój 
czas na stałe dyżurowanie w punktach pomocy oraz regu-
larnie wspierają uchodźców w sposób zdalny. Podczas 
spotkania Dziekan Magdalena Witkowska, Wicedziekani, 

Bartosz Szolc – Nartowski i Anna Kluczek – Kollar, a także 
Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Agnieszka 
Budzyńska, podziękowali za zaangażowanie wolontariu-
szom. Radcy i aplikanci otrzymali dyplomy. Wymieniliśmy 
się zdobytymi na dyżurach doświadczeniami i przedysku-
towaliśmy dalsze kierunki działań.

Dyplomy otrzymały następujące osoby, którym raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc:

Izabela Duczyńska, r.pr.

Katarzyna Różańska, r.pr.

Agnieszka Mach – Jurkiewicz, r.pr.

Ziemowit Bittner, r.pr.

Katarzyna Kłobukowska, r.pr.

Justyna Zygnerska, r.pr.

Edyta Krzysztofowicz, r.pr.

Mateusz Smoliński, r.pr.

Kamil Giedrys, r.pr.

Katarzyna Bień, r.pr.

Anna Stępień, r.pr.

Ewa Bożko-Kozikowska, r.pr.

Karolina Węgrzyńska – Górzyńska, r. pr.

Anna Kowalska, r.pr.

Magdalena Puławska, r.pr.

Maciej Musiejko, r.pr.

Jarosław Karwowski, r.pr.

Magda Krzymuska, r.pr.

Olga Pulikowska, r.pr.

Monika Bandelewska, r.pr.

Katarzyna Kostka, apl. r.

Adam Piotrowski, apl. r.

Monika Bark, apl. r.

Kamila Brzoza, apl. r.

Kamila Surdy, apl.r.

Aleksandra Gwizdała, apl.r.

Agata Paleczna – Stępniewska, apl.r.

Maria Kaliszewska, apl.r.

Karol Bogalecki, apl. r.

Aleksandra Mroczkowska, apl. r.

Jednocześnie zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu, chętnych prosimy o zgłaszanie się na adres: 

pomocukraina@oirp.gda.pl�
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Sprawozdania Komisji działających 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Gdańsku – I półrocze 2022r

Za nami niezwykle aktywne półrocze w życiu Okręgowej Izby Radcy Prawnych w Gdańsku.

Członkowie naszego Samorządu działając za pośrednictwem powołanych uprzednio Komisji 

w ostatnich 6 miesiącach stawili czoła licznym wyzwaniom i zorganizowali wiele ważnych 

przedsięwzięć – nie zapominając przy tym o swoich codziennych obowiązkach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami poszczególnych Komisji 

działających przy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku za I półrocze 2022r. 

Działo się!

1 
 

 

 
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI KOMISJI STAŁYCH W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW 
PRAWNYC W GDAŃSKU ZA OKRES V 2021- V 2022. 

 
Komisja ds. aplikacji – członkowie: Krzysztof Woźnica Bartosz Kędzierski, Tomasz Sadowski, 
Jarosław Niesiołowski; przewodniczący: Rafał Tołwiński 
 
W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego, Komisja zrealizowała następujące prace: 
 

I. Kodeks dobrych praktyk  
 

Komisja opracowała i przekazała propozycję wytycznych i wskazówek dla wykładowców prowadzących 

zajęcia dla aplikantów, pod nazwą Katalogu Dobrych Praktyk. 

 
II. Ankieta jakości szkolenia 

 

Zakończono prace nad wdrożeniem narzędzia do przeprowadzania ankiet wśród aplikantów - 

https://www.webankieta.pl/. Narzędzie było wykorzystywane w okresie od maja 2021 do kwietnia 2022.  

Wdrożenie narzędzia było poprzedzone przeprowadzeniem szkolenie dla pracowników Ośrodka 

szkoleniowego w maju 2021 r.  

Pierwszy raport z badania satysfakcji oraz jakości prowadzonych zajęć został przygotowany w styczniu 

2022 r. Po pierwszym roku stosowaniu webankieta.pl podjęto decyzję o zastąpieniu tego 

oprogramowania narzędziem opartym na rozwiązaniach pakietu Office. Decyzja pozwoliła 

zoptymalizować wydatki na ten cel, przy jednoczesnym kontynuowaniu projektu. Nowe formularze 

ankiet zostały udostępnione aplikantom w czerwcu 2022 r.  

Doświadczenia z wykorzystania ankiet, jako narzędzia do ewaluacji jakości zajęć prowadzonych dla 

aplikantów zostały i będą nadal wykorzystane w celu poprawy jakości zajęć na aplikacji.  

Możliwość wypełniania online anonimowych ankiet została pozytywnie przyjęta przez aplikantów. 

Wnioski płynące z uzyskanych opinii będą następnie wykorzystywane, m.in. w celu przygotowania i 

organizacji szkoleń dla wykładowców prowadzących zajęcia na aplikacji.  

 

III. Aplikanci. Spotkania. Stanowisko.  
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2 
 

Komisja przeprowadziła 6 spotkań ze starostami wszystkich roczników aplikantów. Z uwagi na 

obostrzenia covidowe spotkania odbywały się zdalnie. Przedstawiciele komisji spotkali się dwukrotnie, 

z przedstawicielami każdego z roczników. Uwagi i sugestie przekazane przez starostów i przedstawicieli 

roczników posłużyły, min.: do przygotowania projektu Kodeksu Dobrych Praktyk, a także zostały 

wykorzystane przy formułowaniu treści ankiet. 

 
IV. Ślubowanie radców prawnych  

 

Przewodniczący komisji wziął udział w  przygotowaniu uroczystości ślubowania radców prawnych w 

dniu 23.09.2021r. W ramach współpracy z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów oraz wicedziekanem 

Rady ds. Aplikacji i Doskonalenia Zawodowego  przygotowano scenariusz wydarzenia, uzgodniono 

warunki sponsoringu uroczystości przez Adic.pl, Wolters Kluwer oraz CH Beck oraz zawarto umowę z 

zespołem zapewniającym oprawę muzyczną. Po raz pierwszy w historii OIRP Gdańsk uroczystość 

ślubowania była transmitowana na żywo na kanałach You Tube oraz Facebook (streaming live).  

 

                                                                                        
Gdansk,  20 lipca 2022 r.  
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SPRAWOZDANIE Z PRAC 

CZŁONKÓW                              
KOMISJI  

do spraw edukacji prawnej i pro bono 
w okresie II kw. 22 r.  
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Zadania z zakresu edukacji prawnej 
 

1. Edukacja Seniorów  

 Zajęcia w I i II semestrze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG  

 

26.10.2021:"Senior załatwia sprawę urzędową w dobie pandemii koronawirusa: 
prawne aspekty kontaktów z urzędami oraz instytucjami Państwowymi podczas 
pandemii koronawirusa, popularyzacja e-puap, podpisu elektronicznego" radca prawny 
Michał Habier 

23.11.2021 "Drogowy przewóz osób ze szczególnym uwzględnieniem miejskiego 
transportu publicznego, czyli prawa pasażera". -radca prawny Tomasz Grzegorzewski  

07.12.2021 "Wybrane zagadnienia prawa spadkowego" radca prawny Tomasz 
Jeżewski 

26.01.2022 "Bezpieczny senior w Internecie" radca prawny Michał Habier  

15.03 "Prawa i obowiązki stron w sądowym postępowaniu egzekucyjnym" radca 
prawny Monika Ged 

5.04 "Netykieta - prawo vs fala nienawiści, ochrona dóbr osobistych w Internecie 
(przegląd naruszeń wolności wypowiedzi, notice&takedown, zagadnienia karno-
procesowe)" radca prawny Tomasz Grzegorzewski 

17.05 "Podstawowe zagadnienia prawa spadkowego w praktyce" aplikant radcowski 
Magdalena Grabowska 

21.06 radca prawny Michał Habier- "Polski Ład a Senior - wybrane zagadnienia" 

 

Zajęcia w szkołach  
 

Zajęcia w szkołach ponadpodstawowych  

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie  

cykl zajęć z "Hejt i mowa nienawiści", "Zasadny odpowiedzialności małoletnich",  

"Prawa pracownika młodocianego- zagadnienia praktyczne do klas branżowych" 

Liceum Ogólnokształcące nr X w Gdańsku cykl zajęć z mediacji  

 

Edukacja prawna przedszkolaków  
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Zajęcia z zakresu prawa dla ok. 20 placówek przedszkolnych z województwa 
pomorskiego (współpraca KIRP) 

Przedstawienie zawodu radcy prawnego jako jednego z zawodów prawniczych na 
podstawie bajek wydanych przez KIRP. 

 

Projekty edukacyjne 
 

Publikacja dla dzieci i młodzieży- bajka o tematyce prawnej z zakresu prawa 
wyborczego - zasad wyborczych projekt bajki autorstwa radczyni prawnej Joanny 
Groth roboczy tytuł: "Kto zostanie królem Królasem" 

Planowane wydanie bajki w wersji ilustrowanej, stworzenie audiobooka, 
przedstawienia teatralnego.  

 

Konkursów z zakresu prawa 
 

Współorganizacja konkursów z zakresu praw, udział członków komisji w komisjach 
konkursowych   

Konkurs Akademia Wiedzy o Prawie organizowany przez KIRP, etap okręgowy 
przez OIRP Gdańsk, etap okręgowy objęty patronatem honorowym Pomorskiego 
Kuratora Oświaty 

Turniej Wiedzy o Prawie organizowany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku i 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

 

Wydarzenia – spotkania i etc.  
 

09 czerwca - uczestniczenie w obchodach CEN w Gdańsku 
 
01 czerwca - Ku wartościom I z wartościami: "O prawie na trawie" cd projektu w 
gdańskich szkołach - zajęcia edukacyjne z uczniami z gdańskich placówek oświatowych 
o prawie poprzez zabawę 
 
maj - wypracowanie i doprowadzenie do podpisania porozumienia o udzielanej porad 
prawnych na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi ze 
Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. 
 
02 kwietnia - "Bądźmy razem nie obok"  - w poszanowaniu praw i potrzeb dziecka - 
wykłady z nauczycieli w gdańskich placówkach oświatowych 
 

KOMISJE OIRP
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od kwietnia do nadal - cykliczne udzielanie porad prawnych dla obywateli Ukrainy w 
WUP w Gdańsku oraz aktywne poszukiwanie nowych osób do udzielania porad 
prawnych. 
 
Marzec - praca nad porozumieniem z Gminą Miasta Gdańska oraz Województwem 
Pomorskim ws udzielania porad prawnych na rzecz obywateli Ukrainy uciekających 
przed działaniami wojennymi oraz analiza przepisów specustawy dot. obywateli 
Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi do gazety Rzeczypospolita 
 
31 marca - Człowiek jest ważny – praca z dzieckiem z doświadczeniem 
migracyjnym - wykłady z nauczycieli w gdańskich placówkach oświatowych 
 
29 marca - Jak włączać bez włączania - wykłady z nauczycieli w gdańskich placówkach 
oświatowych 
 
29 marca - konsultacje prawne dla rodzin z Ukrainy w gdańskich placówkach 
oświatowych 
 
od 26 luty do 30 marzec - spotkania z dyrektorami gdańskich placówek 
oświatowych dot. kwestii oświaty w obliczu działań wojennych na Ukrainie  
 
Styczeń - do nadal uczestniczenie w działaniach z zakresu organizacji 
obchodów 40 - lecia OIRP w Gdańsku. 
 
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – radcowie udzielali wsparcia prawnego i 
pomocy w ramach akcji org. przez MS. 
 
Tydzień bez długów - radcowie udzielali wsparcia prawnego i pomocy w ramach akcji 
org. przez Miasto Gdańsk i Fundację bezpieczeństwa ekonomicznego;  
 
Nagranie webinara edukacyjnego w zakresie tematyki przemocowe w rodzinie;  
 
Warsztaty psychologiczne – kontynuacja projektu wsparcia psychologicznego dla 
radców prawnych;  
 
Pro bono porady prawne i inne drobne wydarzenia i incydentalne akcje.  
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Kolejne przesunięcie terminu 
wejścia w życie obowiązku posiadania 
przez profesjonalnego pełnomocnika 
adresu do doręczeń elektronicznych!

W dniu 5 października 2021 r., z niewielkimi wyjątkami, 
w życie weszły przepisy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. 
o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 569, 
ze zm.). Aktem tym ustawodawca polski całkowicie zrewo-
lucjonizował system doręczeń w Polsce, wprowadzając 
prymat doręczeń elektronicznych nad doręczeniami tra-
dycyjnymi. Wypada wskazać, że pierwotnie wymieniona 
ustawa miała zacząć obowiązywać już od dnia 1 lipca 2021 
r. Ten początkowy termin został jednak zmieniony m. in. 
z powodu niedostatecznego przygotowania organów pań-
stwowych, w tym Sądów i organów administracji publicz-
nej, do wprowadzanych zmian informatyzacyjnych.

W ramach ustawy o elektronicznych doręczeniach 
wprowadzone zostały do polskiego systemu prawnego 
w szczególności takie e-usługi jak: publiczna usługa reje-
strowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowana 
usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz 
publiczna usługa hybrydowa. Warto zaznaczyć, że wdra-
żając wyżej wymienione narzędzia prawodawca polski 
dostosował prawo polskie do wymogów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej 
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicz-
nych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 
1999/93/WE (Dz. Urz. UE. L nr 257, s. 73).

Zgodnie ze wstępnym brzmieniem art. 155 u.d.e. poszcze-
gólne podmioty publiczne zobowiązane zostały do stoso-
wania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, 

w zakresie elektronicznej wymiany korespondencji, już od 
5 lipca 2022 r. Według pierwotnych założeń ustawodawcy 
począwszy od 5 lipca 2022 r. do stosowania przepisów 
ustawy, w obrębie posiadania adresu do doręczeń elek-
tronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych 
powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręcze-
nia elektronicznego lub kwalifikowaną usługą rejestro-
wanego doręczenia elektronicznego, zobowiązani zostali 
także radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, 
doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, nota-
riusze i radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 
Polskiej.

W związku z wejściem w życie unormowań ustawy z dnia 
28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1002) powyższe terminy uległy 
jednak znacznemu wydłużeniu. Warto więc wskazać, że 
zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem ustawy o dorę-
czeniach elektronicznych podmioty publiczne wymie-
nione w art. 155 ust. 1-5 u.d.e. obowiązane będą obecnie 
do stosowania przepisów ustawy, w zakresie e-doręczeń 
korespondencji, w terminie wskazanym w komunikacie 
Ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym 
określona zostanie data wdrożenia rozwiązań technicz-
nych umożliwiających rozpoczęcie stosowania e-dorę-
czeń w Polsce. Zakłada się, że komunikat ten powinien 
być ogłoszony przez Ministra w Dzienniku Ustaw Rzecz-
pospolitej Polskiej co najmniej na 90 dni przed dniem 
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wdrożenia wymienionych rozwiązań. Wdrożenie takich 
rozwiązań musi jednak nastąpić nie później jednak niż 
do dnia 1 stycznia 2024 r. Analogiczne terminy zwią-
zane z obowiązkiem stosowania ustawy o doręczeniach 
elektronicznych, w zakresie posiadania adresu do dorę-
czeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elek-
tronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestro-
wanego doręczenia elektronicznego lub kwalifikowaną 
usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, będą 
również zasadniczo obowiązywały radców prawnych, 
adwokatów doradców podatkowych, doradców restruk-
turyzacyjnych, rzeczników patentowych, notariuszy oraz 
radców Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Podsumowując, wskazane powyżej podmioty obowią-
zane do stosowania u.d.e. (w tym radcowie prawni) dowie-
dzą się o uruchomieniu systemu e-doręczeń co najmniej 
na 3 miesiące wcześniej – nie później niż jesienią 2023 r. 

i począwszy od tego okresu będą miały nieco czasy aby 
przygotować się do wprowadzanych zmian informaty-
zacyjnych. OIRP w Gdańsku będzie stale monitorowała 
postęp prac nad wdrożeniem analizowanego systemu 
i poinformuje Państwa w stosownym czasie o postępach 
w tym zakresie.

Na marginesie warto dodać, że wyżej zaprezentowana 
ustawa nowelizująca wprowadziła istotne zmiany doty-
czące terminu stosowania poszczególnych przepisów rów-
nież do: art. 11 pkt 2 u.d.e., art. 16 ust. 1 u.d.e., art. 18 ust. 
2 u.d.e., art. 28 pkt 2 lit. b i c u.d.e., art. 31 u.d.e., art. 58 ust. 
1 pkt 4 u.d.e., art. 63 u.d.e., art. 83 u.d.e., art. 141 u.d.e., art. 
151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 9 ust. 8 u.d.e. oraz art. 155 ust. 6 
u.d.e.

Opracował: 
dr Paweł Kardasz

§



GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI40 GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI 41

KOMISJE OIRP

#smartradca 
– Sprawozdanie Spotkania 22 czerwca

W dniu 22.06 w budynku Olivia Star oraz online odbyła się 
kolejna edycja organizowanego przez Komisję Promocji 
i Marketingu cyklu #smartradca – tym razem pod hasłem 
“Jak możemy działać sprawniej i bardziej widocznie?”. 
W gościnnych przestrzeniach najwyższego piętra Trój-
miasta członkowie Izby mieli okazję do rozmów i wymiany 
myśli, które inspirowane były ciekawymi wystąpieniami 
czwórki prelegentów.

Krzysztof Ogorzałek reprezentujący rodzinną firmę mece-
nas.it  zwrócił uwagę obecnych na aspekty cyberbezpie-
czeństwa. Dowiedzieli się między innymi w jaki sposób 
pracować w pociągu czy kawiarni, a także tworzyć trudne 
do złamania hasła. W odpowiedzi na pytania uczestników 
pojawiło się sporo cennych i niewymagających technicznej 
wiedzy sztuczek.

Wojciech Wołoszyk z IURIDICO wypunktował tak częste 
w naszej branży posługiwanie się niezrozumiałym żar-
gonem, a motywem przewodnim jego wystąpienia było 
uproszczenie języka i prawniczej komunikacji. Prócz 
zestawu przydatnych narzędzi i praktyk podzielił się także 

doświadczeniem związanym z tłumaczeniem prawniczym 
między innymi dla instytucji unijnych.

Piotr Ananicz z Wariacja – autor między innymi ostatniego 
filmu świątecznego Izby – podpowiedział uczestnikom wła-
śnie w zakresie tworzenia własnych nagrań. O czym pomy-
śleć przy oświetleniu, kadrowaniu czy zadbaniu i dobry 
jakościowo dźwięk – a także jak zadbać o wygląd. Dzięki 
wystąpieniu uczestnicy #smartradca pewniej poczują się 
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przed kamerą, a co więcej – będą w stanie samodzielnie ją 
najkorzystniej ustawić.

Jako ostatnia wystąpiła Anna Lewandowska – członkini 
Komisji Promocji i Marketingu przeprowadziła warsztat 
z zakresu pierwszej pomocy. Pozwolił on nie tylko na naby-
cie lub odświeżenie wiedzy z tego zakresu, ale także zinte-
growanie uczestników. Na koniec zostali oni oprowadzeni 
po najwyższych piętrach przez mecenasa Bogusława Wie-
czorka.

Spotkanie poprowadził  r.pr. Tomasz Palak – Przewodni-
czący Komisji. Nagrania wystąpień pojawią się wkrótce, 
a kolejne edycje #smartradca już w wakacje i we wrześniu. 
Zapraszamy!
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Pokój radcowski 
w siedzibie OIRP Gdańsk

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Informujemy o możliwości korzystania przez radców 
prawnych uczestniczących w rozprawach w sądach poło-
żonych w pobliżu siedziby OIRP w Gdańsku z pomieszczeń 
siedziby OIRP w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 35.

Mamy nadzieje, że umożliwi to Koleżankom i Kolegom 
(szczególnie tym z poza Trójmiasta) przygotowanie się 
do rozprawy czy też odpoczynek pomiędzy rozprawami. 

W razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z dru-
karki czy też kserokopiarki będącej na wyposażeniu Izby.

W przypadku potrzeby wykorzystania pomieszczeń pro-
simy o uprzednie skontaktowanie się z pracownikami Izby 
tak by nie nastąpiła kolizja terminów.

Przypominamy jednocześnie, o możliwości wypożyczenia 
tóg będących do dyspozycji radców prawnych. W przy-
padku chęci wypożyczenia togi prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia ich dostępności.

Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Gdańsku członkiem Federacji 

Adwokatur Europejskich !!!

Z radością informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 
została przyjęta do Federacji Adwokatur Europejskich – The European Bars 
Federation / Fédération des Barreaux d’Europe (FBE).

FBE jest organizacją powstałą w 1992 r., która zrzesza krajowe i lokalne organi-
zacje prawnicze. Obecnie członkami FBE jest ponad 250 izb prawniczych, zrze-
szających ponad 1.000.000 prawników. Członkiem FBE jest m.in. Krajowa Izba 
Radców Prawnych i kilka okręgowych izb radcowskich i adwokackich z Polski.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Federacji na jej stro-
nie: http://www.fbe.org.
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Informacja 
o retransmisji rozpraw TSUE

Szanowni Państwo,
na prośbę Wiceprezesa KRRP Michała Korwek oraz Przewodniczącego Komitetu PD Lux CCBE Przemysława Kamila 
Rosiaka przesyłam informację o retransmisji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzech rozpraw w pol-
skich sprawach dot. powoływania sędziów w Polsce, polskiej Izby Dyscyplinarnej SN i niezależności sędziów. Zachęcamy 
wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do śledzenia rozpraw i zasięgania informacji o kolejnych retrans-
misjach na stronie Trybunału Sprawiedliwości.

Poniżej dane dotyczące trzech szczególnie polecanych do obejrzenia rozpraw, a jeszcze niżej link do kalendarza Trybu-
nału, gdzie można zasięgać informacji o kolejnych retransmitowanych rozprawach:

wtorek 28/06/2022

 
09:00

Rozprawa

 
C-204/21

Zasady prawa wspólnotowego 
Komisja / Pologne (Indépendance i vie privée des juges)

Trybunał Sprawiedliwości – Wielka Izba

PL

wtorek 28/06/2022

 
11:30

Rozprawa

 
Sprawy polaczone

C-615/20 
C-671/20

Zasady prawa wspólnotowego 
YP e.a. (Levée d’immunité i suspension d’un juge) 
M. M. (Levée d’immunité i suspension d’un juge)

Trybunał Sprawiedliwości – Wielka Izba

PL

środa 29/06/2022

 
09:30

Rozprawa

 
Sprawy polaczone

C-181/21 
C-269/21

Zasady prawa wspólnotowego 
G. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) 

BC i DC (Nomination des juges de droit commun en Pologne)

Trybunał Sprawiedliwości – Wielka Izba
PL

link do Kalendarza TSUE: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/
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OIRP Gdańsk 
w Strefie Społecznej Święta Wolności 

i Praw Obywatelskich 
(4-5 czerwca 2022 r.) – relacja

Za nami intensywny weekend i udział naszej Izby w Strefie Społecznej Święta Wolności i Praw Obywatelskich (4-5 czerwca 
2022 r.). Wydarzenie organizowane przez Miasto Gdańsk, Fundację Gdańską i Europejskie Centrum Solidarności zgro-
madziło kilkadziesiąt organizacji, które współtworzyły Strefę Społeczną. Przygotowaliśmy dla wszystkich odwiedzają-
cych strefę trzy główne aktywności:

I. Panel dyskusyjny “Co sądy mają za uszami?  
Legitymizacja społeczna wymiaru sprawiedliwości”  
– 5 czerwca godz. 14:00 (Hala Rzecz Wspólna) 
Panelistki: 
r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 
dr Anna Podolska – Wydział Prawa i Administracji UG 
SSO Ewa Ważny – Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce 
r. pr. Magdalena Witkowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku 
SSR Dorota Zabłudowska – Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia”

Moderatorem panelu była r. pr. Agnieszka Budzyńska, Przewodnicząca Komisji ds. Praw 
Człowieka OIRP Gdańsk. Panel dyskusyjny współorganizowany z Stowarzyszeniem 
Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Z ŻYCIA IZBY

II. Symulacja rozprawy w sprawie karnej  
– 5 czerwca godz. 11:30 (Hala Debat) 
Symulacja rozprawy odbyła się na podstawie scenariu-
sza przygotowanego przez uczniów IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Gdańsku, w ramach projektu Fundacji 
Teneo “Sądzić i być sądzonym”. W rolę “aktorów” wcielili 
się studenci z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 
Prawa ELSA Gdańsk i Koła Naukowego Prawa Międzyna-
rodowego WPiA UG. 

III. Stoisko informacyjne i quiz o prawach człowieka  
– 4 i 5 czerwca godz. 10:00-18:00 (Hala Rzecz 
Wspólna). Przez dwa dni nasi radcy udzielali informacji 
o zawodzie radcy prawnego.

W strefę społeczną zaangażowani byli: r. pr. Agnieszka 
Andraszak, r. pr. Agnieszka Budzyńska, r. pr. Marcin Drze-
wicki, r. pr. Adrian Firs, apl. radc. Magdalena Grabowska, 
r. pr. Tomasz Gryczan, r. pr. Michał Habier, r. pr. Katarzyna 
Karpińska, r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, r. pr. 
Jakub Kulczyński, apl. radc. Piotr Makowiecki, apl. radc. 
Paulina Minkiewicz, r. pr. Sebastian Plata, r. pr. Jakub Pusz-
karski, r. pr. Mateusz Smoliński, r. pr. Michał Stańczak.
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piaszczyste podłoże i doskwierające słońce był to szcze-
gólnie trudny odcinek trasy, niemniej uczestnicy sprawnie 
pokonali go docierając do plaży, skąd po przerwie, ruszyli 
brzegiem Bałtyku do Zatopionego Lasu. Jest to pozosta-
łość dębowo-bukowego lasu „zabranego” przez wędrującą 
wydmę. W roku 2016 gwałtowny sztorm odsłonił konary 
drzew stwarzając w ten sposób okazję do podziwiania 
tego fantastycznego krajobrazu. Zapewne niedługo las 
zniknie ponownie zabrany przez wydmę. Z Zatopionego 
Lasu uczestnicy udali się nadmorskim lasem, z powrotem 
na parking skąd autokarem powrócili do bazy Rajdu. Trasa 
liczyła ok. 17 km.

I tym sposobem dotarliśmy do końca naszej relacji… może 
jeszcze kilka słów o pogodzie. Pogoda dopisała, ale przy tej 
atmosferze, stworzonej przez uczestników Rajdu, której 
nie sposób oddać w relacji, jesteśmy pewni, że odgry-
wała ona drugorzędną rolę w powodzeniu naszej imprezy. 
Wspaniałym uczestnikom dziękujemy za udział w Rajdzie 
i zapraszamy na przyszłe jego edycje.

Z rajdowymi pozdrowieniami
Rada OIRP w Gdańsku

VIII POMORSKI RAJD PIESZY 
RADCÓW PRAWNYCH  

SARBSK K. ŁEBY – relacja
W dniach 9 – 12 czerwca 2022 r. odbył się VIII Pomorski 
Rajd Pieszy Radców Prawnych. Tym razem bazą Rajdu 
był obiekt KiteMarina w Sarbsku k. Łeby. Naszą relację 
z imprezy zaczniemy jednak od największego atutu Rajdu 
tj. jego uczestników. Jak co roku Rajd miał charakter ogól-
nopolski. Oprócz uczestników z izby gospodarza tj. izby 
gdańskiej przybyli na Rajd radcowie i aplikanci radcow-
scy z izb: olsztyńskiej, poznańskiej, szczecińskiej, toruń-
skiej, wałbrzyskiej, lubelskiej, warszawskiej, bydgoskiej, 
katowickiej, kieleckiej. Powiedzieć, że wszyscy sprostali 
wyzwaniom Rajdu, to powiedzieć za mało. Uczestnicy oka-
zali się bowiem doskonale dobraną kompanią wędrowców, 
która bez problemu i z uśmiechem uporała się z piaszczy-
stymi trasami Rajdu, tworząc jednocześnie wspaniałą 
atmosferę imprezy.

Rajd rozpoczęliśmy w czwartek 9 czerwca od wieczornej 
kolacji grillowej, na której nastąpiło otwarcie imprezy.

W ramach Rajdu przewidziano dwie trasy piesze. Pierwsza 
wiodła od Parku Gintera w Łebie, przez Mierzeję Sarbską 
do obiektu KiteMarina. W pierwszej fazie trasa w kilku 
miejscach przecinała Mierzeję, wiodąc od wybrzeża Bał-
tyku do wybrzeża Jez. Sarbsko do plaży w Ulinii. Uczestnicy 
mieli okazję podziwiać osobliwości krajobrazowe Mierzei 
tj. wyrastające z nadmorskiego lasu wydmy no i oczywi-
ście zażyć morskiego powietrza na plaży w Ulinii gdzie 
ogłoszono przerwę na wypoczynek. Po przerwie uczest-
nicy podzielili się na dwie grupy: wodną i pieszą. Pierwsza 
z nich udała się na brzeg Jez. Sarbsko skąd przeprawiła się 

łodziami na pomost obiektu KiteMarina, natomiast druga 
ruszyła pieszo przez miejscowość Ulinia i Sarbsk do Kite-
Mariny. Trasa liczyła ok. 15 km.

Drugiego dnia autokar zawiózł uczestników do Czołpina 
na parking Słowińskiego Parku Narodowego. Stamtąd 
Rajd wyruszył w kierunku morza pokonując „pustynne” 
piaski wspaniałej, rozległej Wydmy Czołpińskiej. Ten oso-
bliwy krajobraz, stworzony przez przemieszczanie się mas 
piaszczystych robił niesamowite wrażenie. Ze względu na 
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samorządu radców prawnych, której AEA-EAL jest part-
nerem. Dzięki kontaktom z AEA-EAL program konferencji 
zostanie wzbogacony o wystąpienia zagranicznych eksper-
tów, członków AEA-EAL. Obrady Zgromadzenia Ogólnego 
Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL były 
poprzedzone uroczystą galą w Association De La Noblesse 
Du Royaume De Belgique, która stanowiła kulminację 
obchodów 35 rocznicy powstania Europejskiego Stowa-
rzyszenia Prawników AEA-EAL. W uroczystości wzięło 
udział ponad 40 gości z wielu krajów europejskich, jak rów-
nież goście z Gruzji i Stanów Zjednoczonych. Obecność 
naszych przedstawicieli została wykorzystana do pod-
trzymania dotychczasowych i nawiązania nowych kontak-
tów z ciągle powiększającą się rzeszą członków AEA-EAL. 
Nasze relacje z AEA-EAL świetnie sprawdziły się w czasie 
pandemii, w czasie której nasi radcowie byli zapraszani na 
webinary organizowane przez Stowarzyszenie z udziałem 
zagranicznych panelistów i za to nasi delegacji złożyli na 
ręce Pani Prezydent serdeczne podziękowania.

Z ŻYCIA IZBY

Zgromadzenie Ogólne 
(Annual Ordinary General Assembly) 

Europejskiego Stowarzyszenia 
Prawników AEA-EAL

W dniu 16 maja 2022 r. w Brukseli odbyło się Zgroma-
dzenie Ogólne (Annual Ordinary General Assembly) Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, jako kolek-
tywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników 
była reprezentowana podczas obrad Zgromadzenia Ogól-
nego przez mec. Annę Austen-Palicką – Przewodniczącą 
Komisji ds. Legal Tech oraz mec. Adama Kaczko – Członka 
Komisji Zagranicznej. Podczas obrad zgromadzenia Prezy-
dent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL, 
Pani mec. Maria Ślązak, zaprezentowała sprawozdania 
z działalności AEA-EAL za rok 2021. Ponadto, zgromadze-
nie udzieliło absolutorium członkom Rady Dyrektorów, 
przyjęło budżet na rok 2022 oraz omówiło plany organiza-
cji przyszłych spotkań i wydarzeń.

Przedstawiciele OIRP Gdańsk obecni na zgromadzeniu 
mieli okazję zaprosić nasze zagraniczne koleżanki i kole-
gów na Konferencję organizowaną w październiku 2022 
roku przez OIRP w Gdańsku z okazji obchodów 40-lecia 
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(OIRP Olsztyn), adw. Małgorzata Krzyżowska (Izba Adwo-
kacka Poznań), r. pr. Sergiusz Fołtynowicz (OIRP Poznań), 
adw. Anna Atanasow (Izba Adwokacka Warszawa) i adw. dr 
Mariusz Maciejewski (OIRP Warszawa).

W trakcie Kongresu odbyły się również posiedzenia Komi-
tetów CCBE i FBE, w szczególności Komitetu Human 
Rights CCBE, któremu Przewodniczyła Dziekan OIRP r. 
pr Magdalena Witkowska, oraz Komitetów łączonych IT 
Law & Surveillance CCBE pod przewodnictwem Martina 
Sacleuxa, w posiedzeniu którego uczestniczyła r.pr dr Mał-
gorzata Węgrzak. Kongresowi towarzyszył także konkurs 
E- Access to Justice zorganizowany przez Komisję Nowych 
Technologii FBE, reprezentowaną w Sofii przez min. I Wice- 
Prezydent FBE r. pr Izabelę Konopacką (OIRP Wrocław), r. 
pr Agnieszkę Poteralską LLM (OIRP Wrocław), Francesco 
Spinę (Lukka), Ludmiłę Glembotzką Goya (Bilbao).

Szczególnie istotny był dzień 24.06.2022 r., w którym 
podczas Zgromadzenia Ogólnego Fédération des Barre-
aux d’Europe Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdań-
sku uzyskała członkostwo w FBE. W trakcie swojego 
przemówienia Dziekan OIRP podkreśliła znaczenie tego 
faktu dla naszej Izby i konieczność wspólnej pracy praw-
ników w Europie dla obrony wartości i praw człowieka, 
zwracając uwagę na zmiany zachodzące w praktyce 
prawniczej i wyzwania stojące przed zawodem prawnika 
w Europie.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego FBE przemawiał także 
wice Dziekan Ukraińskiej Naczelnej Rady Adwokackiej 
adw. Valntyn Gvozdyi przedstawiając obecną sytuację 

prawników na Ukrainie i zwracając się o wsparcie, w tym 
finansowe, dla ukraińskich adwokatów i ich rodzin. Zgroma-
dzeniu Ogólnemu towarzyszył także wybór nowego Pre-
zydenta FBE, którym po Dominique Attias (Paryż), został 
Bas Martens (Haga). Warto podkreślić, że funkcję I wice-
-Prezydenta pełni r.pr Izabela Konopacka (OIRP Wrocław), 
która w trakcie Zgromadzenia Ogólnego przybliżyła sta-

nowisko Prezydium KRRP w spra-
wie wniosku posłów do Trybunału 
Konstytucyjnego (syg. K 6/22) 
dotyczącego zasad przynależności 
do samorządu zawodowego, pod-
kreślając rolę niezależności osób 
wykonujących zawód radcy praw-
nego i adwokata oraz konieczność 
jedności w walce o istotę samorząd-
ności prawniczych zawodów zaufa-
nia publicznego.

Kongres został uznany przez wielu 
jego uczestników za wyjątkowe 
wydarzenie nie tylko pod wzglę-
dem naukowym, ale przed wszyst-
kim jako istotne forum nawiązania 
kontaktów między Izbami, wymiany 
poglądów i wzmacniania wspólnych 
wartości europejskich.

Sprawozdanie przygotowała 
dr Małgorzata Węgrzak 

radca prawny

Z ŻYCIA IZBY

Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Gdańsku członkiem  

Federacji Adwokatur Europejskich  
– sprawozdanie z Kongresu w Sofii

Joint CCBE- FBE Conference,  
22.06-25.06.2022 Sofia, Bułgaria  
(Kongres FBE-CCBE, Sofia, Bułgaria)
W dniach 22.06-25.06.2022 w Sofii, Bułgaria, odbył się 
połączony Kongres FBE-CCBE pod nazwą ”The role of 
lawyers post-pandemic 2022. The dynamics of working 
in polarised societys, the changing image of lawyers and 
the evolution of legal practice”, z udziałem Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Gdańsku reprezentowanej przez 
Dziekan Izby r.p Magdalenę Witkowską oraz r.pr dr Małgo-
rzatę Węgrzak (członkinię Komisji Legal Tech).

W Kongresie wzięli udział znamienici prawnicy z Europy, 
a program obrad obejmował bardzo aktualne tematy, takie 
jak społeczna odpowiedzialność kancelarii prawnych, czy 
digitalizacja i innowacje prawne. W skład polskiej delegacji 
weszli także między innymi Dziekan OIRP Wrocław- r. pr 
Tomasz Szeffler, r. pr Izabela Konopacka (OIRP Wrocław), 
r. pr. Artur Wierzbicki (OIRP Poznań), r pr. Wojciech Lamik 
(OIRP Wrocław), r. pr Agnieszka Poteralska LLM (OIRP 
Wrocław), adw, dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 
(Izba Adwokacka Warszawa), adw. Wojciech Bagiński, LL.M. 
MBA (Izba Adwokacka Warszawa), adw. dr Tomasz Cyrol 
(Izba Adwokacka Kraków), r. pr. dr Dariusz Gibasiewicz 

Z ŻYCIA IZBY
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Spotkania 
z Zagranicznymi Prawnikami

6 lipca
Dzień Radcy Prawnego

Dzień Radcy Prawnego, zwłaszcza podczas obchodów 40-lecia zawodu radcy 
prawnego, to święto szczególne dla wszystkich członków naszego samorządu.

Poniżej publikujemy życzenia Dziekan Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Gdańsku Magdaleny Witkowskiej.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w dniu naszego święta i z okazji 40-lecie powstania 
samorządu radców prawnych życzę Wam wszyst-
kim radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu, 
pogody ducha, niezłomności, odwagi i wiary w swoje 
kompetencje, dbałości o samorząd, ponieważ razem 
jesteśmy silniejsi i możemy więcej, a w życiu osobi-
stym dużo miłości i serdecznych relacji z bliskimi.

Raport roczny CCBE za rok 2021 
jest już dostępny na oficjalnej stronie CCBE
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że raport roczny CCBE za rok 2021 jest już dostępny na oficjalnej stronie CCBE:

Wersja angielska: http://ccbe.link/en2021ar Wersja francuska: http://ccbe.link/fr2021ra

OIRP w Gdańsku na 
Tour de Konstytucja

Cieszymy się, że radcowie prawni aktywnie włączają się 
w ruchy obywatelskie.

Wczoraj Komisja ds. Praw Człowieka OIRP Gdańsk przy-
witała #Tour_de_KonstytucjaPL #TdKPL w Gdańsku

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsk 
wystąpiła Pani Dziekan Magdalena Witkowska podkreśla-
jąc m.in. rolę naszego samorządu w podnoszeniu świado-
mości obywatelskiej w zakresie praw demokratycznych.

Relacja ze spotkania: obejrzeć na profilu Facebook Tour de 
Konstytucja PL

Organizatorem Tour de Konstytucja jest Fundacja Kongres 
Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Trasę można 
śledzić na niniejszej stronie .

Z ŻYCIA IZBY
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Piknik z okazji Dnia Radcy  
Prawnego 2022r – relacja !

9 lipca na obiektach Stadionu SKLA w Sopocie odbył się po 
dwuletniej przerwie Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego.

Piknik otworzyła Dziekan Okręgowej Izby Radców Praw-
nych – Mec. Magdalena Witkowska. W tegorocznym pik-
niku wzięło udziało ponad 300 uczestników!

Zebranie na miejscu uczestnicy mogli korzystać z wielu 
atrakcji sportowych, jak i kulturalnych. Dla najmłodszych 
Teatr Katarynka zaprezentował przedstawienie pt. “Mor-
skie opowieści”, dzieci mogły nauczyć się przepowiadać 
pogodę z chmur oraz uczestniczyć w przeciąganiu liny.

Ponadto wszyscy uczestniczy mogli zwiedzać również 
kartkę pogotowia ratunkowego.

Na przedstawienie zostały zaproszone również ukraińskie 
dzieci przebywające w Sopocie pod opieką UM w Sopocie, 
które w sporej liczbie stawiły się specjalnym namiotem.

Żywność, która została po pikniku, została przekazana do 
lodówki społecznej w Gdańsku Wrzeszczu.

Z tego miejsca już zapraszamy wszystkich członków Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych na przyszłoroczną edycję!

Z ŻYCIA IZBY

Kulturalne Podsumowania 
Komisja ds. Kultury, dziękuje radcom i aplikantom radcow-
skim, za wspólnie spędzony czas podczas różnego rodzaju 
„aktywności kulturalnych” na przestrzeni ostatnich  kilku 
miesięcy.

Cieszy nas, że mogliśmy przyczynić się do skorzystania 
przez Państwa z bardzo  ciekawej oferty teatrów przy-
jezdnych, których sztuki „Oszuści” Och-Teatru, „Kwartet 
dla czterech aktorów i „Niespodziewany powrót”-mogli-
śmy obejrzeć w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia 
trójmiejskich scen: Teatru Miejskiego w Gdyni, gdzie obej-
rzeliśmy przeniesioną na deski teatru sztukę opartą na 
motywach książki Karola Olgierda Borchardta „Znaczy 
Kapitan” oraz „Mury Jerycha” w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni według autorskiego spektaklu Wojciecha Kościel-
niaka.

Nie zabrakło też wydarzeń muzycznych. Rozpoczęliśmy 
karnawałowo-od koncertów muzyki Astora Piazzoli, 
następnie wysłuchaliśmy w mistrzowskim wykonaniu Aimi 
Kobayashi, Koncertu Fortepianowy f-moll Fryderyka Cho-
pina. Do lizbońskiej Alfamy przeniosła nas Mariza, śpie-
wając pełne nostalgii pieśni fado, a miłośnicy jazzu mogli 
wysłuchać w Operze Leśnej w Sopocie długo oczekiwa-
nego koncertu Pata Matheniego.

Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszą się 
comiesięczne spotkania w kinie kameralnym  w Gdańsku. 
W części dyskusyjnej spotkania po filmie bierze udział 
coraz  więcej osób, a informacja o pozytywnej energii 
tych wieczorów dociera również do innych prawniczych 
grup zawodowych.

Podobnie nasze spotkania w „Radcowskim Klubie Książki” 
przyciągają coraz więcej osób. Gościliśmy już naszego 

kolegę radcę prawnego Tomasza Palaka, 
Pawła Huelle, i Magdą Grzebałtowską.

Ogromną radość sprawia nam to że chce-
cie Państwo korzystać z przedstawia-
nych przez nas propozycji. W pierwszej 
połowie 2022 roku aż 795 osób wzięło 
udział w naszych „wydarzeniach kultu-
ralnych”

Wracamy do Państwa po przerwie 
urlopowej, we wrześniu , rozpoczy-
nając  powakacyjny sezon 4 września 
2022 r. przedstawieniem  premierowym 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni „Some-
thing Rotten”

Proszę śledzić informacje mailowe oraz 
nasze ogłoszenia na FB i stronie www.
oirp.gda.pl.

Jak zawsze liczy się zasada kto pierwszy 
ten … dostaje bilety 

 

Udanego wakacyjnego wypo-
czynku życzy kulturalna komisja

Joanna Friedrich-Sarad, Marta Małysa,  
Anna Szarmach, Dorota Chylińska
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MINISTERSTWO FINANSÓW
GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ
Sebastian Skuza

Warszawa, 15 kwietnia 2022 roku

Sprawa: Pismo w sprawie zgłaszania 
informacji do CRBR

Znak sprawy: IF6.771.14.2022

Kontakt: Sekretariat IF
tel. +48 22 694 30 60
e-mail: sekretariat.if@mf.gov.pl 

Radcowie prawni za pośrednictwem 
Krajowej Rady Radców Prawnych

Szanowni Państwo,

W związku z przysługującą kompetencją do udostępniania wiedzy i informacji z zakresu przepisów 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Zgodnie z art. 58 pkt 1 - 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.; dalej „ustawa AML”) do zgłaszania 
informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 
obowiązane są:

 spółki jawne;
 spółki komandytowe;
 spółki komandytowo-akcyjne;
 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 proste spółki akcyjne;
 spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

 trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
o mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
o nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
 spółki partnerskie;
 europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 spółki europejskie;
 spółdzielnie;
 spółdzielnie europejskie;
 stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 fundacje.

KRRP
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Dzięki promocyjnym działaniom KIRP i izb okręgowych 
będzie odpowiednio wysoko spozycjonowana w wyszuki-
warkach typu Google, a tym samym stanie się ważnym źró-
dłem wiedzy i bazą informacji dla klientów. Równocześnie 
klient ma gwarancję, że znaleziona w wyszukiwarce osoba 
ma uprawnienia zawodowego pełnomocnika.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl  wspiera skuteczne wyko-
nywanie zawodu. Każdy radca prawny, który dołączy do 
wyszukiwarki, może:

stworzyć swoją sylwetkę w formie wizytówki z najważ-
niejszymi informacjami (m.in. wykształcenie, specjalizacja, 
lokalizacja);

publikować treści o charakterze prawniczym (artykuły, 
treści audiowizualne) i linkować je ze swoim profilem

Warto wspomnieć, że prócz tych treści wyszukiwarka 
zawiera ogólne, ważne dla klientów informacje o zawodzie 
radcy prawnego, jego kompetencjach, formach działania 
itd.

W załączeniu przedkładamy szczegółowe informacje na 
temat wyszukiwarki!

Krajowa Rada Radców Prawnych 
przedstawia stanowisko w sprawie 

wniosku do TK dotyczącego 
przynależności do izb

4 lipca br. Krajowa Rada Radców Prawnych jednomyślnie 
przyjęła stanowisko, w  którym  wskazuje na  bezzasad-
ność wniosku do  Trybunału Konstytucyjnego skierowa-
nego przez  grupę posłów, w  sprawie o  sygn. akt K 6/22, 
oraz  postanowiła zwrócić się do  prezesa Trybunału Kon-
stytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia 
stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko w  sprawie wniosku grupy posłów zajęły dziś 
także wszystkie Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych 
w Polsce oraz NRA i Okręgowe Rady Adwokackie.

Prezes KRRP r.pr. Włodzimierz Chróścik powiedział, 
że pomoc prawna świadczona przez niezależnych od władz 
publicznych prawników jest jedną z niezbędnych gwarancji 
właściwej ochrony praw podmiotowych. Głównym celem 
działania zarówno radców prawnych, jak i samorządu jest 
ochrona interesu publicznego. W  należycie funkcjonu-
jącym systemie wymiaru sprawiedliwości, zapewnianie 
i zagwarantowanie każdej jednostce możliwości skorzysta-
nia z niezależnej pomocy prawnej staje się w konsekwencji 
jednym z mierników praworządności.

Wniosek o sygnaturze akt K 6/22 zainicjowany przez grupę 
posłów, których  przedstawicielem jest poseł Solidarnej 
Polski, dotyczy zbadania konstytucyjności przynależności 
do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miej-
sca siedziby kancelarii lub zamieszkania.

Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod  uwagę, 
że sprawa o sygn. akt K 6/22 rozpoznawana przez Trybu-
nał Konstytucyjny ma istotne znaczenie z punktu widzenia 
gwarancji ochrony praw i wolności jednostek postanowiła 
zwrócić się do prezes Trybunału Konstytucyjnego z wnio-
skiem o  umożliwienie przedstawienia, w  trybie § 31 ust 
3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, stanowiska 
w tej sprawie.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicz-
nego, powołanym do  świadczenia pomocy prawnej 
na rzecz każdego podmiotu oraz ochrony praw i wolności 
człowieka oraz  obywatela. Ustrój samorządów zawodo-
wych nie  może być modyfikowany w  sposób, który  może 
naruszać te wolności i  prawa oraz  zasady ustrojowe pań-
stwa. – dodaje Krajowa Rada Radców Prawnych.

KRRP

2/2 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich radców 
prawnych aby podczas świadczenia pomocy prawnej informowali swoich klientów, iż podmioty 
wskazane w art. 58 pkt 1 – 13 ustawy AML (w szczególności trusty, których powiernicy lub osoby 
zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu) są obowiązane do zgłaszania 
informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji.    

Informowanie o powyższym obowiązku może uchronić klientów przed nałożeniem na nich kary 
pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji o beneficjentach 
rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie. 

Z wyrazami szacunku

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
  podpisem elektronicznym/

Ogólnopolska wyszukiwarka 
radców prawnych – szukajradcy.pl !

Od 12 maja Krajowa Izba Radców 
Prawnych uruchamia wyszukiwarkę 
szukajradcy.pl. Wyszukiwarka jest 
dostępna dla wszystkich radców 
prawnych w całej Polsce – każdy 
radca może utworzyć na niej swoją 
wizytówkę.

Wyszukiwarka www.szukajradcy.pl 
to narzędzie, które pozwala łączyć 
radców prawnych z potencjalnymi 
klientami. Jest dostępne dla wszyst-
kich radców prawnych w Polsce. 
Wyszukiwarka docelowo ma stać 
się pełną bazą radców i stanowić dla 
klientów znakomite źródło informa-
cji przy poszukiwaniu zawodowego 
pełnomocnika.

W pierwszej kolejności radcy prawni 
tworzą swoje zawodowe profile – 
wizytówki. Za pomocą wyszukiwarki 
potencjalni klienci znajdują wizytówki 
radców prawnych, wpisując w odpo-
wiednie okno słowa kluczowe, takie 
jak np. miejscowość czy specjalizacja. 
W wynikach wyszukiwania potencjal-
nemu klientowi wyświetlają się pasu-
jące sylwetki radców prawnych.

Wszyscy wiemy, jak ważnym źródłem 
wiedzy dla klientów jest Internet, dla-
tego jako profesjonalni pełnomocnicy 
powinniśmy zadbać o atrakcyjną, edu-
kacyjną i użyteczną formę obecności 
w sieci. Szukajradcy.pl będzie nieba-
wem najlepszą do tego platformą. 
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wykonywania zawodu, to podniesiona kwestia ma charakter generalny i uzasadnia 

przeprowadzenie poniżej analizy normatywnej w oderwaniu od realiów konkretnej sprawy.  

 

2. Przedmiot unormowania w art. 28 ustawy o radcach prawnych oraz w art. 276 KPK 

W aspekcie ustalenia wzajemnej relacji między art. 28 ustawy o radcach prawnych i przepisem 

art. 276 KPK kluczowe znaczenie ma uwypuklenie i skonfrontowanie ze sobą przedmiotu 

unormowania na gruncie tych przepisów.  

Opierając się na wykładni literalnej i systemowej art. 28 ustawy o radcach prawnych należy 

stwierdzić, że głównym przedmiotem zawartych w nim unormowań są okoliczności skutkujące 

zawieszeniem radcy prawnego w prawie wykonywania zawodu, sprecyzowane w ust. 1 i 2 

powołanego przepisu.  Poza tym w przepisie tym znajduje unormowanie właściwość organów 

samorządu radców prawnych i tryb podejmowania decyzji co do zawieszenia radcy prawnego 

w prawie wykonywania zawodu ze względu na wystąpienie okoliczności określonych w ar. 28 

ust. 1 ustawy o radcach prawnych (art. 28 ust. 4-7 ustawy o radcach prawnych). Można 

powiedzieć, że wspólnym mianownikiem dla okoliczności wyszczególnionych we wskazanym 

na końcu przepisie jest niepołączalność zawodu radcy prawnego z określonym zawodem, 

określoną pracą lub zatrudnieniem na określonym stanowisku. Chodzi o zawód adwokata, pracę 

w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii notarialnej oraz 

zatrudnienie na stanowisku Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej 

wiceprezesa, radcy lub referendarza. Zawieszenie radcy prawnego z powodu pracy w organach 

wymiaru sprawiedliwości lub organach ścigania nie dotyczy przypadków jego zatrudnienia w 

tych organach na stanowisku radcy prawnego (art. 28 ust. 3 ustawy o radcach prawnych). 

Należy przyjąć, że przedstawiona grupa okoliczności skutkujących zawieszeniem w prawie 

wykonywania zawodu radcy prawnego składa się na regulację „radcowskiego” 

incompatibilitas. Odmienny charakter ma zawieszenie w prawie wykonywania zawodu radcy 

prawnego przewidziane w art. 28 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Przepis ten zawiera w 

istocie odesłanie do regulacji prawnej postępowania dyscyplinarnego w sprawach radców 

prawnych, a dokładnie do prawomocnych orzeczeń wydawanych w tych sprawach przez sądy 

dyscyplinarne, w których – co szczególnie ważne w aspekcie rozpatrywanych zagadnień – 

zawieszenie stanowi karę dyscyplinarną orzeczoną wobec radcy prawnego. Jest to wyraźnie 

odrębny rodzajowo przypadek zawieszenia w prawie wykonywania zawodu radcy prawnego w 
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Katowice, dnia 22 maja 2022 r. 

 

Opinia 

w kwestii wzajemnej relacji przepisów art. 28 ustawy o radcach prawnych i 

art. 276 Kodeksu postępowania karnego 

 

1. Podstawa i przedmiot opinii 

Tytułowa kwestia wyłoniła się na tle konkretnej sprawy karnej, w której prokurator, w toku 

postępowania przygotowawczego, zastosował wobec podejrzanego radcy prawnego 

nieizolacyjny środek zapobiegawczy przewidziany w art. 276 KPK w postaci zakazu 

wykonywania zawodu. Odpis postanowienia w tym przedmiocie został przesłany do 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wraz z wnioskiem o przedstawienie 

informacji co do podjętych przez Izbę czynności w związku z zawiadomieniem o wszczęciu 

postępowania przeciwko radcy prawnemu. W rezultacie zastosowania wobec radcy prawnego 

wskazanego środka zapobiegawczego wyłoniły się wątpliwości co do jego dopuszczalności w 

świetle przepisów ustawy o radcach prawnych, ściśle rzecz ujmując, art. 28 tej ustawy, w 

którym z jednej strony znajdują uregulowanie przypadki zawieszenia prawa do wykonywania 

zawodu radcy prawnego, z drugiej strony przewidziana jest jedynie kompetencja organów 

okręgowej izby radców prawnych do podejmowania decyzji w tym przedmiocie - rady 

okręgowej izby radców prawnych wprost w art. 28 ust. 4 ustawy o radcach prawnych, a 

okręgowego sądu dyscyplinarnego poprzez zamieszczone w art. 28 ust. 2 ustawy o radcach 

prawnych odesłanie do orzeczeń nakładających karę zawieszenia w prawie w wykonywania 

zawodu. Wątpliwości te stanowiły asumpt dla wystąpienia przez Panią Dziekan Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Katowicach do Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady 

Radców Prawnych o sporządzenie opinii usuwającej wątpliwości w kwestii wzajemnej relacji 

między przepisem art. 28 ustawy o radcach prawnych i przepisem art. 276 KPK. W związku z 

tym należy wyraźnie zaznaczyć, że choć u podłoża niniejszej opinii leży konkretny przypadek 

zastosowania w stosunku do radcy prawnego środka zapobiegawczego w postaci zakazu 
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środka zapobiegawczego, wynikający z treści art. 63 § 3 KK. Jednocześnie można dostrzec 

wyraźne iunctim między zawieszeniem w wykonywaniu określonego zawodu na podstawie art. 

276 KPK oraz środkiem przewidzianym w art. 652 ustawy o radcach prawnych, polegającym 

na tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych radcy prawnego lub aplikanta 

radcowskiego, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie 

karne. Niewątpliwie tym, co łączy wymienione środki jest ich tymczasowy charakter, ściśle 

związany z ich odniesieniem do toczącego się postępowania karnego, a w przypadku środka 

określonego w ustawie o radcach prawnych, także postępowania dyscyplinarnego. Dla każdego 

z tych środków można również znaleźć przełożenie na gruncie rozstrzygnięcia w przedmiocie 

odpowiedzialności, odpowiednio karnej lub dyscyplinarnej. W przypadku odpowiedzialności 

karnej zawieszenie w wykonywaniu zawodu na podstawie art. 276 KPK, ale również 

zawieszenie w czynnościach zawodowych na podstawie art. 652 ustawy o radcach prawnych, 

może mieć swoje odbicie – jak powyżej zaznaczono - w wyroku skazującym, w postaci 

orzeczenia środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu. Tu warto wspomnieć, że 

w świetle brzmienia art. 41 § 1 KK nie ma najmniejszych choćby podstaw do wyłączenia 

stosowania tego środka karnego w odniesieniu do radców prawnych. W przypadku 

odpowiedzialności dyscyplinarnej zawieszenie w czynnościach zawodowych radcy prawnego 

lub aplikanta radcowskiego może znaleźć odzwierciedlenie w orzeczeniu pociągającym do tej 

odpowiedzialności w postaci kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawie do wykonywania 

zawodu radcy prawnego, o której jest w istocie mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o radcach 

prawnych. Przyjmując nieco inną optykę można powiedzieć, że środki przewidziane w art. 276 

KPK oraz art. 652 ustawy o radcach prawnych mają jednoznacznie procesowy charakter, a ich 

zastosowanie wiąże się nierozdzielnie z toczącym się postępowaniem karnym lub 

dyscyplinarnym, podczas gdy zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego, 

które jest określone w art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych, oraz zakaz wykonywania 

zawodu uregulowany w art. 41 KK, mają charakter materialnoprawny – ich stosowanie 

aktualizuje się w momencie finalizacji postępowania karnego lub postępowania 

dyscyplinarnego, ponieważ stanowią środki reakcji prawnej orzekane w związku z 

pociągnięciem – odpowiednio - do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.  

 

3. Problematyka zależności między art. 28 ustawy o radcach prawnych i art. 276 KPK 
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porównaniu z przypadkami określonymi w art. 28 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, do których 

znajduje zastosowanie tryb wyłączenia unormowany w art. 28 ust. 4-7 tej ustawy.  

Na tle uregulowania w art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o radcach prawnych okoliczności 

skutkujących zawieszeniem w wykonywaniu zawodu radcy prawnego nasuwa się w sposób 

naturalny pytanie, czy unormowanie to ma charakter kompleksowy, wyłączający możliwość 

takiego zawieszenia w innych wypadkach niż w przepisach tych określone ? Kwestia ujęta w 

tym pytaniu pozostaje w ścisłym związku z podstawowym zagadnieniem rozważanym w 

niniejszej opinii, dlatego też ustosunkowanie się do niej należy poprzedzić skonkretyzowaniem 

przedmiotu unormowania na gruncie art. 276 KPK. 

Wymieniony na końcu przepis przewiduje możliwość orzeczenia tytułem środka 

zapobiegawczego zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu 

zawodu albo nakazu powstrzymania się od określonej działalności lub prowadzenia 

określonego rodzaju pojazdów, lub zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w czasie 

trwania postępowania. Koncentrując się na wymienionym w art. 276 KPK zawieszeniu w 

wykonywaniu zawodu, w aspekcie dotyczącym przedmiotu unormowania należy odwołać się 

posiłkowo do treści art. 249 § 1 KPK, aby w konsekwencji zaakcentować, że zawieszenie to 

stanowi jeden ze środków zapobiegawczych stosowanych w celu zabezpieczenia prawidłowego 

toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego 

nowego, ciężkiego przestępstwa. Wziąwszy pod uwagę uwypuklony cel stosowania środków 

zapobiegawczych, w tym rzecz jasna zawieszenia w wykonywaniu zawodu, wydaje się niemal 

oczywiste, że jego zastosowanie nie dość, że ma charakter tymczasowy, to jest limitowane 

poprzez odniesienie do ram czasowych postępowania karnego, którego zabezpieczeniu służy. 

W rezultacie prawomocnego zakończenia postępowania odpada podstawa do dalszego 

zawieszenia w wykonywaniu określonego zawodu, ponieważ nie ma już procesu karnego, 

którego prawidłowy tok miałoby zabezpieczać stosowanie tego środka zapobiegawczego. Nie 

wyklucza to sui generis wydłużenia skutków zawieszenia, przy czym wymaga to odrębnej 

podstawy prawnej i opiera się na pociągnięciu do odpowiedzialności karnej w wyroku 

skazującym. W takim wypadku sąd może orzec zakaz wykonywania określonego zawodu na 

podstawie art. 41 § 1 KK. O tym, że zakaz ten odpowiada pod względem treściowym (co do 

istoty) zawieszeniu w wykonywaniu zawodu przewidzianemu w art. 276 KPK najlepiej 

świadczy obowiązek zaliczenia na jego poczet okresu zastosowania odpowiadającego mu 
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już ustaleń, ale w kontekście kwestii rozpatrywanej w niniejszej opinii wymaga odrębnego 

uwypuklenia. O odmienności tej świadczy nie tylko to, że wymienione przepisy znajdują 

odniesienie do innych reżimów odpowiedzialności radcy prawnego. W aspekcie rozważanej 

kwestii kluczowe znaczenie ma to, że z odmiennością reżimu odpowiedzialności radcy 

prawnego integralnie wiąże się odmienny charakter środków uregulowanych w tych 

przepisach. Zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego uregulowane w 

art. 28 ustawy o radcach prawnych, stanowi konsekwencję „radcowskiego” incompatibilitas 

(art. 28 ust. 1 ustawy o radcach prawnych) albo karę dyscyplinarną (art. 28 ust. 2 ustawy o 

radcach prawnych). To, że zestawienie zawieszenia na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o radcach 

prawnych z treścią art. 276 KPK nie ma głębszego uzasadnienia, nie wymaga dowiedzenia. 

Nabiera ono wprawdzie sensu w przypadku zawieszenia określonego w art. 28 ust. 2 ustawy o 

radcach prawnych, ale prowadzi w sposób oczywisty do konstatacji, że o ile przepis ten dotyczy 

kary dyscyplinarnej orzekanej w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych wobec radców 

prawnych i aplikantów radcowskich, o tyle przedmiotem unormowania zamieszczonego w art. 

276 KPK nie jest jakakolwiek kara, lecz środek zapobiegawczy, dodatkowo taki, który może 

znaleźć w stosunku do radcy prawnego zastosowanie w skierowanym przeciwko niemu 

postępowaniu karnym, zasadniczo więc w postępowaniu w sprawach o przestępstwa. 

Unaoczniona różnica w zakresie przedmiotu unormowania na gruncie art. 28 ust. 2 ustawy o 

radcach prawnych oraz na gruncie art. 276 KPK powoduje, że nie może być w ogóle mowy o 

tym, aby jeden z tych przepisów mógł być względem drugiego rozpatrywany, w myśl reguły 

kolizyjnej lex specialis derogat legi generali, jako zawężenie jego zakresu zastosowania. 

Mówiąc innymi słowy, ze względu na różny zakres zastosowania powołanych przepisów, 

zarówno w aspekcie reżimu odpowiedzialności radcy prawnego, którego dotyczą, jak i 

charakteru przewidzianych w nich środków, należy stwierdzić, że między zawartymi w nich 

normami nie zachodzi kolizja, które wymagałaby eliminacji w drodze zastosowanie wskazanej 

reguły kolizyjnej. Przyjmując z kolei inną optykę można stwierdzić, że przepisy art. 28 ust. 2 

ustawy o radcach prawnych oraz art. 276 KPK zawierają dwie niezależne od siebie normy 

postępowania, niepozostające ze sobą w stosunku zawierania się - kierowane do różnego kręgu 

adresatów (organy samorządu radców prawnych z jednej strony i sąd oraz prokurator z drugiej 

strony) i dotyczące różnych sytuacji, w których znajdują zastosowania. Norma zawarta w 

pierwszym przepisie odnosi się do reżimu odpowiedzialności dyscyplinarnej i momentu, w 

którym uprawomocniło się orzeczenie nakładające tę odpowiedzialność, z kolei norma zawarta 
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Na kanwie powyższych ustaleń można dostrzec i wskazać kilka układów zależności między 

instytucjami prawnymi limitującymi lub wyłączającymi prawo do wykonywania zawodu radcy 

prawnego, określonymi w przepisach art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 652 ustawy o radcach prawnych 

i w art. 41 KK oraz art. 276 KPK. Przy założeniu pewnego uproszczenia przedstawiają się one 

następująco. W ujęciu prawnoprocesowym istnieje wyraźne podobieństwo między 

zawieszeniem w wykonywaniu zawodu na podstawie art. 276 KPK oraz zawieszeniem w 

czynnościach zawodowych w oparciu o art. 652 ustawy o radcach prawnych. Na płaszczyźnie 

materialnoprawnej zależność ta znajduje odzwierciedlenie w postaci analogii między zakazem 

wykonywania zawodu z art. 41 KK oraz zawieszeniem w prawie do wykonywania zawodu 

radcy prawnego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Warto zauważyć, 

że analogia ta nie polega wyłącznie na tym, że w obu wymienionych przepisach chodzi o środki 

reakcji podlegające zastosowaniu w związku z pociągnięciem do odpowiedzialności, 

odpowiednio, karnej i dyscyplinarnej, ale wyraża się również w tym, że treścią kary 

dyscyplinarnej zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu jest w istocie, gdy na nią 

spojrzeć od strony negatywnej, zakaz wykonywania tego zawodu, który na gruncie 

karnoprawnym stanowi środek karny. Można w związku z tym stwierdzić, że środek karny 

zakazu wykonywania zawodu przez radcę prawnego jest w swej treści tożsamy z karą 

dyscyplinarną zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego, a różnica 

między nimi sprowadza się jedynie do tego, że podlegają one zastosowaniu na gruncie 

odmiennych reżimów odpowiedzialności prawnej, w związku z kwalifikacją przypisanego 

radcy prawnego czynu zabronionego jako przestępstwa lub jako przewinienia dyscyplinarnego. 

W ramach każdego z tych reżimów należy odnotować uwidocznioną już relację polegającą na 

tym, że środkowi karnemu zakazu wykonywania zawodu odpowiada na płaszczyźnie 

procesowej środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu, stosowany 

na podstawie art. 276 KPK. Z kolei w reżimie odpowiedzialności dyscyplinarnej karze 

dyscyplinarnej zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego odpowiada 

środek zapobiegawczy stosowany w ramach postępowania dyscyplinarnego, polegający na 

zawieszeniu radcy prawnego w czynnościach zawodowych.  

Nieprzypadkowo w obrębie ujawnionych zależności nie ma takich, które odnosiłyby się do art. 

28 ustawy o radcach prawnych i art. 276 KPK. Ich brak wynika z odmienności przedmiotu 

unormowania na gruncie tych przepisów. Wynika ona niedwuznacznie z przeprowadzonych 
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przepis art. 65 ustawy o radcach prawnych i przepis art. 276 KPK, traci sens upatrywanie w 

jednym z tych przepisów normy bardziej ogólnej względem normy zawartej w drugim z nich. 

 

4. Kwestia przesłanek zawieszenia radcy prawnego w wykonywaniu zawodu na podstawie 

art. 276 KPK 

Na marginesie dotychczasowych ustaleń, uwzględniając realia sprawy, na kanwie której 

wyłoniła się potrzeba ustalenia relacji między art. 28 ustawy o radcach prawnych i art. 276 

KPK, wypada poczynić kilka uwag w kwestii podstaw zawieszenia radcy prawnego w 

wykonywaniu zawodu na podstawie drugiego z tych przepisów. Wyjściowo należy podkreślić 

w tej kwestii, że sam fakt postawienia radcy prawnemu zarzutu popełnienia przestępstw 

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegających na utrudnianiu postępowania i 

nielegalnym udzielaniu pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, nie stanowi 

dostatecznej podstawy do zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Nie powinno 

to nasuwać niczyich wątpliwości, jeśli tylko weźmie się pod uwagę, że to nie utrudnianie 

postępowania będące treścią zarzutu ma uzasadniać zastosowanie wskazanego środka 

zapobiegawczego, lecz potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w którym 

zarzut taki został postawiony (argumentum ex art. 249 § 1 in principio KPK). W konsekwencji, 

na gruncie wskazanego na końcu postępowania musi ujawnić się realna obawa, że podejrzany 

radca prawny w związku z prowadzoną działalnością zawodową będzie utrudniał przebieg 

procesu. Realność takiej obawy staje pod znakiem zapytania w sytuacji, w której podejrzany 

radca prawny przyznaje się w pełni do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a to nastąpiło 

w sprawie, do której należy odnieść tych kilka powyższych uwag.  

 

Wnioski opinii 

Przeprowadzone powyżej rozważania upoważniają w konkluzji do sformułowania 

następujących wniosków: 

1. W obliczu różnego przedmiotu unormowania na gruncie przepisu art 28 ustawy o 

radcach prawnych i przepisu art. 276 KPK i wyraźnie odrębnego zakresu ich 

zastosowania wykluczone jest upatrywanie w jednym z tych przepisów unormowania o 

KRRP
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w drugim z wymienionych przepisów odnosi się do reżimu odpowiedzialności karnej i znajduje 

zastosowanie zanim uprawomocni się wyrok przypisujący tę odpowiedzialność w odniesieniu 

do określonego oskarżonego.  

Jakie wnioski wypływają z powyższych ustaleń, jeśli chodzi o zasadniczą kwestię poddaną pod 

rozwagę w niniejszej opinii, to wydaje się dość oczywiste. Gwoli uniknięcia niejasności należy 

jednak wyraźnie stwierdzić, że zastosowanie wobec radcy prawnego środka zapobiegawczego 

w postaci zakazu wykonywania zawodu na podstawie art. 276 KPK sytuuje się poza zakresem 

zastosowania art. 28 ustawy o radcach prawnych i tym samym nie może podlegać wyłączeniu 

ze względu na przewidziane w nim uregulowanie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu 

radcy prawnego. Jeśli weźmie się pod uwagę to, co wynika z przeprowadzonej analizy, 

mianowicie, że zawieszenie w wykonywaniu zawodu przewidziane w pierwszym z powołanych 

przepisów stanowi inną konstrukcję prawną niż zawieszenie w prawie do wykonywania 

zawodu uregulowane w drugim z tych przepisów, to można bez ryzyka popełnienia błędu 

stwierdzić, że unormowanie przypadków zastosowania tej drugiej konstrukcji prawnej w art. 

28 ustawy o radcach prawnych ma w zasadzie charakter kompleksowy. W zasadzie, ponieważ 

utrzymując w pamięci podobieństwo zachodzące między zawieszeniem na podstawie art. 28 

ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych i zakazem wykonywaniu zawodu jako środkiem karnym, 

w uregulowaniu możliwości zastosowania tego środka w odniesieniu do radcy prawnego w art. 

41 KK można by widzieć uzupełnienie zawartości normatywnej pierwszego z wymienionych 

przepisów.  

W uzupełnieniu przedstawionych wniosków warto zaznaczyć, że mimo podobieństwa między 

tymczasowym zawieszeniem radcy prawnego w czynnościach zawodowych na podstawie art. 

652 ustawy o radcach prawnych oraz zawieszeniem w wykonywaniu zawodu radcy prawnego 

na podstawie art. 276 KPK, nie ma podstaw do tego, aby relację między tymi przepisami 

rozpatrywać w kategoriach nadrzędności czy podrzędności, która wymagałby sięgania do 

reguły kolizyjnej lex specialis derogat legi generali. W świetle treści powołanych przepisów 

należy przyjąć, że przewidziane w nich środki mają charakter odrębny, w tym sensie, że każdy 

z nich znajduje zastosowanie w ramach postępowania podporządkowanego innemu reżimowi 

odpowiedzialności radcy prawnego, jeden – karnej, drugi – dyscyplinarnej. Innymi słowy 

można powiedzieć, że wobec wyraźnie odrębnego zakresu zastosowania, do którego odnosi się 
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charakterze bardziej ogólnym w stosunku do unormowania zamieszczonego w drugim 

przepisie i w konsekwencji rozpatrywanie relacji między tymi przepisami w kategoriach 

nadrzędności czy podrzędności, która wymagałby sięgania do reguły kolizyjnej lex 

specialis derogat legi generali;  

2. Przepisy art. 28 ustawy o radcach prawnych oraz art. 276 KPK zawierają dwie 

niezależne od siebie normy postępowania, regulujące zastosowanie dwóch odmiennych 

konstrukcji prawnych; pierwszy z tych przepisów normuje zawieszenie prawa do 

wykonywania zawodu radcy prawnego, które w aspekcie odpowiedzialności radcy 

prawnej, jest wynikiem prawomocnego orzeczenia wobec niego kary dyscyplinarnej 

polegającej na tym zawieszeniu (art. 28 ust. 2 ustawy o radcach prawnych); drugi 

przepis reguluje środek zapobiegawczy podlegający zastosowaniu w toku postępowania 

w przedmiocie odpowiedzialności karnej i służący zabezpieczeniu jego prawidłowego 

biegu; 

3. Mimo funkcjonalnego podobieństwa między tymczasowym zawieszeniem w 

czynnościach zawodowych na podstawie art. 652 ustawy o radcach prawnych i 

zawieszeniem w wykonywaniu zawodu na podstawie art. 276 KPK, w przypadkach jego 

zastosowania względem radcy prawnego, byłoby błędem ujmowanie relacji między 

tymi przepisami w kategorii nadrzędności lub podrzędności i upatrywanie w jednym z 

nich przepisu o charakterze bardziej ogólnym, którego zakres zastosowania miałby 

obejmować zakres zastosowania węziej zakreślony w drugim z przepisów; zakresy 

zastosowania tych przepisów nie pozostają w stosunku zawierania się – każdy z tych 

przepisów odnosi się do innego zakresu zastosowania, pierwszy do postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu, drugi do 

postępowania karnego, w którym w charakterze podejrzanego może występować radca 

prawny; można powiedzieć, że zawieszenie z art. 65 ustawy o radcach prawnych i 

zawieszenie z art. 276 KPK znajdują odniesienie do różnych płaszczyzn procesowych, 

związanych z różnymi reżimami odpowiedzialności radcy prawnego, odpowiednio, 

dyscyplinarnym i karnym.  

Opracował dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ, radca prawny 
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SĄDY

Zarządzenie NR 225 /22 – Adm. 
Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku 

z dnia 8 lipca 2022r.
Szanowni Państwo,
w załączeniu Zarządzenie NR 22 – Adm. Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2022r ws. podjęcia szcze-
gólnych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsk zs. przy ul. Nowe Ogrody 
30/34 w związku ze sprawą IV K 109/19 we wskazanych dniach sierpnia, września i października 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się.

SĄDY
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Wyniki 
egzaminu radcowskiego w 2022 r.

Szanowni Państwo,
w załącznikach prezentujemy wyniki osób, które otrzymały wynik pozytywny według kodu z pierwszego dnia egzaminu 
radcowskiego w 2022 r.

Informujemy, iż wgląd do prac jest możliwy po otrzymaniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkim, którzy uzyskali wynik pozytywny serdecznie gratulujemy!

SĄDY
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PRO BONO

r.pr. Michał Urban 
laureatem nagrody Kryształowe Serce 

Radcy Prawnego!
Z przyjemnością informujemy, iż Kryształowe Serce Radcy 
Prawnego, coroczną nagrodę za działalność pro bono przy-
znawaną przez Krajową Radę Radców prawnych otrzymał 
r. pr. Michał Urban z naszej izby!

Serdecznie gratulujemy!

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” 
może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który 
w wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób 
fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizują-
cych cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, 
uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.

Sylwetka : r.pr. Michał Urban, OIRP Gdańsk
Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w  Lublinie oraz  podyplomowych studiów 
z  zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Komi-
sji ds.  Praw Człowieka i  Współpracy z  Organizacjami 
Pozarządowymi przy OIRP w  Gdańsku. Specjalizuje się 
między innymi w prawie danych osobowych, prawie pracy, 
prawie rodzinnym, przepisach związanych ze  świadcze-
niem pomocy społecznej oraz  regulacjach antydyskry-
minacyjnych. Działa na  rzecz równego traktowania osób 
ze  specjalnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia  z dostęp-
ności, obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawno-
ścią, szkolenia dla koordynatorów ds.  dostępności, także 
dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądow-
nictwa i  Prokuratury. Na  co dzień współpracuje z  kilku-
nastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
sprawami osób ze specjalnymi potrzebami: Fundacją Inte-
gracja, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją 
L’Arche Dom w  Gdyni, PFPDN ECHO w  Warszawie, Fun-
dacją Dom Marzeń w  Gdyni, Fundacją Pokolenia w  Tcze-
wie, PSONI Gdańsk czy TPBA Gdańsk. Odznaczony hono-
rową odznaką „Przyjaciel osób z autyzmem” przyznawaną 
przez  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. 
Współautor publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedli-
wości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnospraw-
nością intelektualną”.

O tym, jak trudno dokonać wyboru laureatów spośród 
tylu zasłużonych nominowanych osób, mówił także prezes 
KRRP Włodzimierz Chróścik. – W  tym roku, jak zresztą 
w każdej edycji, zabrakło nam Kryształowych Serc. Wyło-
nienie laureatów było jak zawsze niezwykle trudne, bo 

przecież wszyscy państwo zasługujecie na  nagrodę i  naj-
wyższy szacunek. Między innymi dlatego zdecydowałem 
się rozszerzyć pulę nagród o  dwa wyróżnienia Prezesa 
KRRP. Pragnę także podziękować państwu z  nieco innej 
perspektywy niż mój  przedmówca – jako przedstawiciel 
samorządu radcowskiego. Swoją wieloletnią pracą i zaan-
gażowaniem oprócz pomagania potrzebującym robicie 
jeszcze jedno – budujecie najlepszy z  możliwych wizeru-
nek naszego zawodu. To  bardzo ważne, dlatego od  14 lat 
doceniamy waszą działalność i zaangażowanie – przyznał 
Włodzimierz Chróścik.

W kapitule konkursu zasiedli Prezes KRRP Włodzimierz 
Chróścik, były Prezes KRRP Maciej Bobrowicz z  OIRP 
w  Zielonej Górze, Weronika Filiks-Michalska z  OIRP 
w  Kielcach, Alicja Juszczyk z  OIRP w  Krakowie, Gabriela 
Krajczewska z  OIRP w  Bydgoszczy, Jan Łoziński z  OIRP 
we Wrocławiu oraz Teresa Żurowska z OIRP w Koszalinie.

więcej informacji na stronie: Kryształowe Serca Radcy 
Prawnego rozdane! – Krajowa Izba Radców Prawnych 
(kirp.pl)

APLIKANCI

Lp. Oznaczenie nr kodu PRAWO KARNE 

16.  2K21 

17.  2K22 

18.  2K23 

19.  2K24 

20.  2K26 

21.  2K29 

22.  2K30 

23.  2K31 

24.  2K32 

25.  2K34 

26.  2K35 

27.  2K36 

28.  2K37 

29.  2K38 

30.  2K39 

31.  2K40 

32.  2K41 

33.  2K42 

Lp. Oznaczenie nr kodu PRAWO KARNE 

52.  2K63 

53.  2K64 

54.  2K65 

55.  2K66 
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35.  2K44 

36.  2K45 

37.  2K46 

38.  2K47 

39.  2K49 

40.  2K50 

41.  2K51 

42.  2K52 

43.  2K53 

44.  2K54 

45.  2K55 

46.  2K56 

47.  2K57 

48.  2K58 

49.  2K59 

50.  2K60 

51.  2K61 
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34.  2K43 

35.  2K44 

36.  2K45 

37.  2K46 

38.  2K47 

39.  2K49 

40.  2K50 

41.  2K51 

42.  2K52 

43.  2K53 

44.  2K54 

45.  2K55 

46.  2K56 

47.  2K57 

48.  2K58 

49.  2K59 

50.  2K60 

51.  2K61 

Lp. Oznaczenie nr kodu PRAWO KARNE 

34.  2K43 

35.  2K44 

36.  2K45 

37.  2K46 

38.  2K47 

39.  2K49 

40.  2K50 

41.  2K51 

42.  2K52 

43.  2K53 

44.  2K54 

45.  2K55 

46.  2K56 

47.  2K57 

48.  2K58 

49.  2K59 

50.  2K60 

51.  2K61 

Duży sukces gdańskich aplikantów 
radcowskich – III miejsce w Konkursie 
Arbitrażowym Lewiatan 2022
Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że reprezentanci OIRP w Gdańsku zajęli III miejsce w Konkursie Arbitrażowym 
Lewiatan (KAL) organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

KAL jest ogólnopolskim konkursem typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich objęty Honorowym 
Patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana mec. Przemysława Rosati.

Wysokie miejsce w konkursie cieszy tym bardziej, że na podium nasi aplikanci stanęli jako jedyna drużyna spoza repre-
zentantów warszawskich kancelarii sponsorskich.

Eliminacje ustne i finał konkursu odbyły się w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w siedzibach ośmiu warszawskich kance-
larii i polegały na udziale członków drużyn w symulacjach 
rozpraw arbitrażowych w roli pełnomocników stron. Oceny 
wystąpień dokonywali profesorowie i prawnicy renomowa-
nych kancelarii zajmujących się problematyką arbitrażu.

W skład drużyny weszli aplikanci II roku: Mateusz Kaźmier-
czak, Mateusz Ropiejko, Piotr Płatkowski i Michalina Kielak

OGROMNE BRAWA I GRATULACJE
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ELIL poszukuje osób w charakterze prawników-wolonta-
riuszy, asystentów prawnych oraz wolontariuszy-tłumaczy 
ustnych..

PRAWNICY-WOLONTARIUSZE pomagają prawnikom 
ELIL w świadczeniu pomocy prawnej osobom ubiega-
jącym się o nadanie statusu uchodźcy poprzez przygo-
towanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Praw-
nicy-wolontariusze mogą być również zaangażowani 
do sporządzania dodatkowych dokumentów wspiera-
jących wnioskodawców, w tym notatek służbowych. 
Osoby, które chciałyby zostać prawnikiem-wolon-
tariuszem, powinny spełniać następujące kryteria: 
– Być w stanie spędzić minimum trzy tygodnie na osobi-
stym wolontariacie w Grecji; – Posiadać wykształcenie i/
lub doświadczenie w zakresie prawa azylowego i prawa 
ochrony międzynarodowej; – Posiadać biegłą znajomość 
języka angielskiego.

ELIL pokrywa koszty podróży każdego prawnika-wolon-
tariusza do Aten, na Lesbos lub Samos (do maksymalnej 
kwoty 400 euro) oraz zapewnia prawnikom-wolontariu-
szom zakwaterowanie i dzienną dietę w wysokości 10 euro 
na pokrycie wydatków.

Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego 
linku:  https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunte-
erform

ASYSTENCI PRAWNI wspierają prawników w sprawach 
dotyczących przygotowania przesłuchań w pierwszej 
instancji oraz łączenia rodzin na mocy rozporządzenia 
Dublin III. Obejmuje to przygotowanie notatek, komunika-
cję i gromadzenie dowodów z wnioskodawcami, rejestrację 
i działania następcze. Osoby, które chciałyby zgłosić się do 
wolontariatu w charakterze asystenta prawnego, powinny 
spełniać następujące kryteria:
•	Być w stanie spędzić minimum trzy miesiące na osobi-

stym wolontariacie w Grecji;
•	Posiadać wykształcenie i/lub doświadczenie w zakresie 

prawa azylowego oraz prawa ochrony międzynarodo-
wej;

•	Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego.

Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego 
linku:  https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunte-
erform

W chwili obecnej ELIL oczekuje na zgłoszenia prawników-
-wolontariuszy w trybie pracy zdalnej, natomiast dla asy-
stentów prawnych jest możliwość pracy na miejscu od 1 
października 2022 lub w innych terminach. Priorytetowo 
traktowani będą kandydaci, którzy mogą zobowiązać się 
do dłuższego wolontariatu.

Więcej informacji dla potencjalnych niemieckich referen-
darzy można znaleźć https://www.europeanlawyersinle-
svos.eu/volunteer-with-us#:~:text=referendare%2C%20
please%20click-,here.,-Please%20follow%20this

WOLONTARIUSZE – TŁUMACZE USTNI wspierają 
zespoły prawne w każdym aspekcie ich pracy.

Osoby, które chciałyby aplikować na tłumacza ustnego 
powinny spełniać następujące kryteria:

•	 Być w stanie spędzić minimum dwa tygodnie na 
osobistym wolontariacie w Grecji;

•	 Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego 
i jednego z pozostałych wymaganych języków, np. arab-
skiego, dari/farsi lub francuskiego;

Preferowane są wcześniejsze szkolenia i/lub doświadcze-
nie w zakresie tłumaczeń ustnych w dziedzinie prawa i/lub 
doświadczenie w pracy z grupami wymagającymi szczegól-
nej troski.

ELIL pokrywa koszty podróży każdego tłumacza wolonta-
riusza na Lesbos lub Samos (do maksymalnej kwoty 400 
euro) oraz zapewnia tłumaczom wolontariuszom zakwate-
rowanie i dzienną dietę w wysokości 10 euro na pokrycie 
wydatków. Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniż-
szego linku:  https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/
volunteerform

Więcej szczegółów można uzyskać bezpośrednio na stro-
nie Fundacji: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu

§§ §
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CCBE – Prezentacja

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem prezen-
tującym CCBE.

https://www.youtube.com/watch?v=YKrD4gBnUX4&t=1s

CCBE (https://www.ccbe.eu/) jest międzynarodową orga-
nizacją działającą w imieniu ponad miliona prawników 
europejskich poprzez swoich członków – adwokatury 
i stowarzyszenia prawnicze z 32 państw członkowskich 
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i 13 krajów stowarzyszonych i obserwatorów. Od przeszło 
pięćdziesięciu lat CCBE reprezentuje organizacje człon-
kowskie wobec instytucji europejskich – Komisji Europej-
skiej i Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości, posiada także stałe delegacje 
przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Każdy kraj 
tworzy jedną delegację, nawet jeżeli na jego obszarze 
funkcjonuje kilka samorządów prawniczych, które należą 
do tej organizacji. CCBE działa poprzez Sesję Plenarną, 
odbywającą się dwa razy w roku i podejmującą decyzje 
w najważniejszych sprawach, Komitet Stały, który obra-
duje pięć razy w roku i uchwala stanowiska oraz wytyczne 

w sprawach istotnych dla zawodów prawniczych, Prezy-
dencję składająca się z Prezydenta oraz trzech Wicepre-
zydentów, komisji i grup roboczych, które opracowują pro-
jekty stanowisk, wytycznych, rekomendacji i zaleceń oraz 
Sekretariatu zapewniającego obsługę organów CCBE.

Ogłoszenie dotyczące naboru na 
wolontariuszy na wyspie Lesbos 
prowadzonego przez Organizację 
Europejscy Prawnicy na Lesbos

Szanowni Państwo,
na prośbę i w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP 
Michałem Korwek publikujemy ogłoszenie Organizacji 
Europejscy Prawnicy na Lesbos (European Lawyers in 
Lesbos) skierowane do prawników o trwającym naborze 
na wolontariuszy na wyspie Lesbos. 

Celem Organizacji ELIL jest zapewnienie bezpłatnej, nieza-
leżnej pomocy prawnej dla osób ubiegających się o status 
uchodźcy w Grecji Spośród osób, którym Organizacja 
pomogła, 69,7% uzyskało azyl, podczas gdy średnia dla 
Grecji wynosi 32%.
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SSAANNKKCCJJEE  UUEE  
ŚŚrrooddkkii  wwpprroowwaaddzzoonnee  ppoo  rroossyyjjsskkiieejj  iinnwwaazzjjii  nnaa  UUkkrraaiinnęę  

WWeebbiinnaarriiuumm  ddllaa  pprraawwnniikkóóww  oorrggaanniizzoowwaannee  pprrzzeezz  EEuurrooppeejjsskkąą  FFuunnddaaccjjęę  PPrraawwnniikkóóww  ((EELLFF))  oorraazz  RRaaddęę  AAddwwookkaattuurr  ii  SSttoowwaarrzzyysszzeeńń  
PPrraawwnniicczzyycchh  EEuurrooppyy  ((CCCCBBEE))  

1155  cczzeerrwwccaa  22002222,,  99::0000  ––  1111::0000  GGEETT,,  oonnlliinnee  nnaa  ppllaattffoorrmmiiee  ZZOOOOMM  

  
0099::0000  ––  0099::0055  PPoowwiittaanniiee  
JJaammeess  MMaaccGGuuiillll,,  PPrreezzeess  RRaaddyy  AAddwwookkaattuurr  ii  SSttoowwaarrzzyysszzeeńń  PPrraawwnniicczzyycchh  EEuurrooppyy  ((CCCCBBEE))    
  
0099::0055  ––  0099::4455  SSaannkkccjjee  UUEE  ii  iicchh  wwppłłyyww  nnaa  pprraawwnniikkóóww    
MMiicchhaaeell  SStteellzzeerr  aanndd  MMiihhaaii  KKeelllleerr,,  DDyyrreekkccjjaa  GGeenneerraallnnaa  ddss..  SSttaabbiillnnoośśccii  FFiinnaannssoowweejj,,  UUssłłuugg  FFiinnaannssoowwyycchh  ii  UUnniiii    
RRyynnkkóóww  KKaappiittaałłoowwyycchh  ((FFIISSMMAA)),,  KKoommiissjjaa  EEuurrooppeejjsskkaa    
  
0099::4455  ––  1100::1155  RRoollaa  pprraawwnniikkóóww  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  zz  ssaannkkccjjaammii  UUEE  

 JJeerrooeenn  JJaannsseenn,,  ddoorroobbeekk  pprraawwnnyy  ii  ppoolliittyykkaa  UUEE  
 VVaalleerriijjuuss  OOssttrroovvsskkiiss,,  ddoorroobbeekk  pprraawwnnyy  ii  ppoolliittyykkaa  UUEE    
  

1100::1155  ––  1100::3300  RRoollaa  ssaammoorrzząąddóóww  ii  ssttoowwaarrzzyysszzeeńń  pprraawwnniicczzyycchh  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  zz  ssaannkkccjjaammii  UUEE    
EEmmmmaa--JJaannee  WWiilllliiaammss,,  SSaammoorrzząądd  pprraawwnniicczzyy,,  IIrrllaannddiiaa  
  
1100::3300  ––1111::0000  PPyyttaanniiaa  ii  ooddppoowwiieeddzzii  

 

  

PRZEGLĄD SANKCJI 
UE 
 
o Wspieranie celów wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa UE (WPZiB) i rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 
 

o Dążenie do zmiany zachowań w celu zapobiegania 
konfliktom, ochrony praw człowieka lub reagowania  
na sytuacje kryzysowe, jako część zintegrowanego podejścia 
 

o Starannie ukierunkowane by uniknąć niezamierzonych 
skutków. Wiele środków podlega wyjątkom (np. aby umożliwić 
dostarczenie pomocy humanitarnej) 

 
Typy sankcji Unii Europejskiej 
 
o Ograniczenia finansowe dotyczące osób i podmiotów              

(np. zamrożenie aktywów, zakaz udostępniania funduszy i 
środków ekonomicznych)  
 

o Ograniczenia w przemieszczaniu się osób fizycznych (zakaz 
podróżowania) 

 
o Ograniczenia gospodarcze i handlowe wobec państw spoza 

UE (zakaz importu i zakaz eksportu, embargo na broń) 
 

Obecnie obowiązuje około 40 ograniczeń krajowych 
(geograficznych) i horyzontalnych (tematycznych) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rada UE podejmuje jednomyślnie 
decyzje o przyjęciu, przedłużeniu 
lub zniesieniu systemów sankcji, 
zazwyczaj na podstawie wniosków 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do 

Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa.  
Państwa członkowskie również 
mogą składać wnioski. 

Sankcje UE mają zastosowanie 
wyłącznie w obrębie jurysdykcji UE 

Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za egzekwowanie 

przepisów  

Rozporządzenie Rady stosowane bezpośrednio do osób 
podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej 

Systemy sankcji wymagają dwóch rodzajów aktów prawnych UE   

Decyzja Rady adresowana do krajów członkowskich Unii 
Europejskiej 
 
 
 Komisja (DG FISMA) wraz z 

wysokim przedstawicielem (za 
pośrednictwem Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych) 
nadaje tym decyzjom moc prawną 
UE poprzez wspólne wnioski 
dotyczące rozporządzeń Rady, 
które są również przyjmowane 
przez Radę. 

PROCEDURA 

 

 
Przykłady sankcji 
UE 
 

 
o Terroryzm 

ISIL/ Da'esh i AL-Qaida (ONZ/ UE mieszany reżim) 

 

o Korea Północna 
Nielegalna działalność jądrowa (ONZ/ UE) 
 

o Iran 
Broń masowego rażenia (ONZ/UE); poważne naruszenia praw człowieka (UE 
autonomicznie) 

 

o Syria 
Powszechne i systematyczne naruszanie praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego (UE autonomicznie) 

 

o Rosja 
Destabilizacja Ukrainy, nielegalne zaanektowanie Krymu i Sewastopolu, 2022 

inwazja na Ukrainę (EU autonomicznie)  

OGŁOSZENIA

Sankcje UE wobec Rosji 
wynik Webinarium zorganizowanego 

przez ELF i CCBE w dniu 15 czerwca 2022 r.
Szanowni Państwo,
na prośbę i w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Michałem Korwek przesyłamy Państwu do zapoznania się materiał – 
przewodnik po sankcjach Unii Europejskiej wprowadzonych wobec Rosji.

Niniejszy materiał jest wynikiem webinarium zorganizowanego w dniu 15 czerwca 2022 przez Fundację Prawników 
Europejskich (ELF) oraz Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Opracowany dokument ma sta-
nowić pomoc dla prawników UE w poruszaniu się po pakietach sankcyjnych wobec Rosji zastosowanych po rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę.

W załączeniu oficjalna treść w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski wykonane w Biurze Krajowej Izby 
Radców Prawnych.

 
 
 

 
 
 

SANKCJE UE 
Pomoc prawnikom UE w poruszaniu się po 

pakietach sankcyjnych wobec Rosji  

Główne wyniki webinarium zorganizowanego przez Fundację 
Prawników Europejskich (ELF)  

i Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) 
w dniu 15 czerwca 2022.

 
 

 

Czerwiec 2022 

 

 

WSTĘP 

15 czerwca 2022 roku Fundacja Prawników Europejskich (ELF) oraz Rada 

Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) zorganizowały 
webinarium dla prawników na temat pakietów sankcji przyjętych przez Unię 
Europejską (UE) po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niniejszy dokument zawiera 

informacje wynikające z webinarium: najpierw program wydarzenia, następnie 
slajdy Powerpoint przygotowane przez prelegentów, a następnie część 
zawierającą pytania (od uczestników webinarium) i odpowiedzi (od właściwych 
prelegentów, w każdym przypadku przedstawicieli Komisji Europejskiej).  
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Inne inicjatywy KE 
Po inwazji Rosji na Ukrainę 

- FAQs 

- Wymiana z sektorem prywatnym 

- Nowe narzędzia informatyczne 

- Grupa zadaniowa ds. zamrożenia i zajęcia 

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie dodania      
naruszenia sankcji do kategorii przestępstw zgodnie z art. 83 
ust. 1 TFUE; komunikat "W kierunku dyrektywy w sprawie 
sankcji karnych za naruszenie prawa Unii Europejskiej w 
zakresie środków ograniczających”  

- Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odzyskiwania i               
konfiskaty aktywów 

IInnnnee  ssyysstteemmyy  ssaannkkccyyjjnnee  
Z rosyjskimi lub białoruskimi wykazami 

 

22000022  
Al-Kaida / ISIL 
(Rozporządzenie Rady 
(EU) Nr 881/2002 

2006 
Białoruś (Rozporządzenie Rady 
(EU) Nr 765/2006) 

2016 
Libia (Rozporządzenie Rady (EU) 
 2016/44) 

2019 
Sankcje dot. Cyberataków 
(Rozporządzenie Rady (EU) 2019/796) 

22001122  
Syria (Rozporządzenie  
Rady (EU) Nr 36/2012 

22001188  
System  dot. Broni chemicznej 
(Rozporządzenie Rady (EU)  
Nr 2018/ 1542 

2020 
System sankcyjny Ogólnoświatowe 
Prawa Człowieka (Rozporządzenie 
Rady (EU) 2020/1998) 
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Oficjalny Dziennik UE: Official Journal of the EU 
Skonsolidowana lista: Consolidated List 
Mapa sankcji: Sanctions Map 

FAQs: opinie Komisji, lista właściwych organów krajowych:  
FAQs; Commission opinions; list of national competent authorities: 

Whistleblower tool 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ZOBOWIĄZANIA 
OPERATORÓW UE o

o
o

o
 

Klauzula dot. jurysdykcji 

Środki ograniczające: zobowiązanie rezultatu 

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności 

Standard due diligence i klauzula zapobiegająca obejściom   

• Podejście oparte na ocenie ryzyka: ocena ryzyka,  
  due diligence na wielu poziomach i bieżący monitoring 

• Znaczenie programu przestrzegania sankcji 

• Kary 

Medium 
risk 

Low 
risk 

Samoujawnienie: struktura 
korporacyjna, działalność, 
finanse 
Kontrole z otwartego źródła 
Screening sankcji 

Narzędzia: 

Informacja o 
przedsiębiorstwie 
Kontrole zgodności z 
przepisami 
Kontrole niekorzystnych 
mediów 

Prawdziwe istnienie 
Kontrole reputacji 
Zarządzanie 
wywiady 

High 
risk 

 

ROLA PRAWNIKÓW 
Europejscy prawnicy zajmujący się sankcjami UE 

o Usługi prawne są generalnie dozwolone - ale pozostaje kilka pytań... 

o Rola doradcza a rola „strażnika” 

o Proces akceptacji klienta — obowiązki w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy, zgodność i względy dotyczące reputacji 

o Sankcje finansowe (zamrożenie aktywów) i wymagane licencje na 
opłacenie opłat prawnych 

o Zapewnienie i ułatwienie aby transakcje i inne działania były zgodne z 
sankcjami 

• Porady dotyczące sankcji 

• Programy zgodności 

• Klauzule sankcyjne w umowach 

• Uzyskiwanie zezwoleń (licencji) od właściwych organów krajowych 
(NCA) 

• Zaangażowanie i uzyskanie wskazówek od NCA i Komisji UE 

• Poświadczanie zgodności i statusu sankcji stron/opinie prawne 

o Obrona prawna – reprezentowanie stron objętych sankcjami przed Radą 
UE i TSUE 

o „Zmniejszanie szarej strefy” (rola doradcza) 

o Pomoc klientom z jurysdykcji objętych sankcjami 

o Specjaliści zajmujący się sankcjami a prawnicy innych specjalizacji: 
potrzeba ścisłej współpracy   

 

Praktyczne wyzwania dla prawników 
mających do czynienia z sankcjami UE  

o Uzyskiwanie wskazówek na poziomie krajowym – 

Właściwe władze krajowe i inne instytucje – wiedzieć, 

dokąd się udać 

o Informacje dostępne z UE i na poziomie krajowym – 

różny stopień „przydatności” 

o Banki - "opłacanie rachunków" - znaczenie licencji i 

dobrych relacji bankowych 

o Ustalenie faktów dotyczących struktury (biznesowej) 

firm i osób fizycznych objętych sankcjami – due 

diligence 

o Względy reputacyjne 

o Usługi prawne a usługi doradcze zakaz usług 

zarządzania, PR i doradztwa podatkowego w VI 

pakiecie UE 
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Rola Komisji  
DG FISMA 

o Przygotowanie i doprowadzenie do przyjęcia aktów prawnych UE 

wprowadzających sankcje lub zmieniających je 

o Wspieranie jednolitego wdrażania przez podmioty gospodarcze i 

państwa członkowskie poprzez informowanie, publiczne wskazówki i 

opinie prawne dotyczące interpretacji sankcji 

o Monitorowanie egzekwowania sankcji UE we wszystkich państwach 

członkowskich 

o Dopilnowanie, aby partnerzy zewnętrzni Unii przestrzegali sankcji UE 

przy wydawaniu środków finansowych UE 

o Dopilnowanie, aby sankcje UE nie utrudniały dostarczania pomocy 

humanitarnej. 

Oprócz tych formalnych kompetencji wykonawczych, Komisja 

nieformalnie wpływa na politykę w zakresie sankcji poprzez wkład 

techniczny i swoje opinie prawne dotyczące interpretacji. 

Równolegle do prac nad sankcjami UE, Komisja Europejska zajmuje 

się również wdrażaniem statutu UE w sprawie blokowania 

(rozporządzenie Rady nr 2271/96). 

 
 
 
  

 

 
Ukraina i sankcje 
UE 
 
Przegląd sankcji UE dotyczących kryzysu na Ukrainie i 
inwazji Rosji na Ukrainę 
 
 
o Integralność terytorialna Ukrainy (Rozporządzenie Rady 

(UE) No 269/2014) – stworzone w 2014, rozszerzone w 
2022 
 
 

o Sankcje ekonomiczne wobec Rosji (Rozporządzenie 
Rady (UE) No 833/2014) – stworzone w 2014, 
rozszerzone w 2022 
 
 

o Krym i Sewastopol (Rozporządzenie Rady (UE)     
No 692/2014) – stworzone w 2014 
 
 

o Sprzeniewierzenia (Rozporządzenie Rady (UE)     
No 208/2014) – stworzone w 2014 
 
 

o Donieck & Ługańsk (Rozporządzenie Rady (UE)   
No 2022/263 – stworzone w 2022 
 
 

o Białoruś (Rozporządzenie Rady (UE) No 765/2006 –  
rozszerzone w 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inwazja Rosji na Ukrainę  
środki sektorowe 
Ekonomiczne sankcje wobec Rosji (Rozporządzenie Rady 
(UE) No 833/2014)

 
 

Finansowe 
• Zakazy dotyczące szerokiego zakresu działań 

finansowych i inwestycyjnych, pomocy 

finansowej i transakcji z Rosją i rosyjskimi 
podmiotami państwowymi; całkowite 

wykluczenie Rosji z zamówień publicznych 

• Zablokowanie rezerw i aktywów Rosyjskiego 
Banku Centralnego  

• Oddzielenie niektórych banków rosyjskich od 
systemu informacyjnego SWIFT  

• Ograniczenia dotyczące depozytów, 

banknotów, papierów wartościowych, usług 

ratingowych i usług kryptowalutowych  

Militarne i techniczne 
• Embargo na broń- w decyzji Rady  

2014/512/CFSP 

• Zakaz eksportu towarów podwójnego 
zastosowania i zaawansowanych technologii  

Transport 
• Ograniczenia w transporcie lotniczym, morskim 

i drogowym, w tym ograniczenia eksportowe  

Energia 
• Restrykcje na import ropy; zakaz importu węgla   

• Zakaz eksportu dóbr używanych w przemyśle 
gazowym i naftowego; zakaz nowych inwestycji  

Handel 
• Zakaz eksportu dóbr luksusowych 

• Zakaz importu żelaza i stali, cementu, 
produktów gumowych, drewna, wyrobów 
alkoholowych, wódki, wysokiej klasy owoców 

morza 

Media 
• Zakaz nadawania w UE niektórych rosyjskich 

państwowych środków masowego przekazu  

Services 
• Zakaz świadczenia usług na rzecz trustów  

• Zakaz świadczenia usług w zakresie 
rachunkowości, audytu, doradztwa 
podatkowego, doradztwa w zakresie 

zarządzania, public relations i innych usług 

 

Donieck i Ługańsk (Rozporządzenie Rady (UE) 
No 2022/263) 

• Ograniczenia w stosunkach gospodarczych między UE a 
niepodlegającymi kontroli rządu obszarami obu regionów 

Białoruś (Rozporządzenie Rady (UE)                       
No 765/2006) 

• Ograniczenia sektorowe podobne do tych nałożonych na Rosję  

 

Indywidualnie nakierowane środki  
ograniczające 
Integralność terytorialna Ukrainy (Rozporządzenie 
Rady (UE) No 269/2014) 

 Embargo na broń - w decyzji Rady 2014/512/WPZiB 

 Ukierunkowane środki finansowe: zamrożenie aktywów i zakaz 

udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych 

 Zakaz podróżowania - w decyzji Rady 2014/145/WPZiB 

 Wykazy: 1158 osób fizycznych i 98 podmiotów 

 Osoby "powiązane" z osobami wymienionymi w wykazie 

 Własność i kontrola 
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Możemy konfiskować tylko wtedy, gdy jest do tego podstawa prawna. 

Komisja bardzo aktywnie poszukuje możliwości, aby to zrobić (np. na mocy prawa karnego). 

Sankcje muszą mieć charakter tymczasowy, ponieważ ich celem jest zmiana zachowania. Jeśli nie 
ma szans na odzyskanie aktywów, dlaczego ktoś miałby zmieniać swoje postępowanie?  

Komisja powołała specjalną grupę zadaniową: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1828, której zadaniem jest 
usprawnienie procesu zamrażania aktywów (w szczególności wobec rosyjskich oligarchów), a 
także zbadanie możliwości konfiskaty. Środki mogą później trafić do wspólnego funduszu, aby 
pomóc Ukrainie i ukraińskim ofiarom w odbudowie po wojnie. 

Pytanie 10: Donieck i Ługańsk: Dlaczego wydaje się, że prezydent Putin nie został włączony 
do pakietu indywidualnych sankcji? 

Odpowiedź 10: Jest on wymieniony w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 
("Integralność terytorialna Ukrainy"), w wyniku agresji wojskowej przeciwko Ukrainie. W związku z 
tym podlega zamrożeniu aktywów, zakazowi udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych 
oraz zakazowi podróżowania. 

Pytanie 11: Jakich dostawców oprogramowania do wyszukiwania sankcji Państwo polecają? 
Czy istnieje wyszukiwarka Komisji UE? Czy też bezpiecznie jest korzystać tylko z jednej (np. 
Nexis Diligence)? 

Odpowiedź 11: Mapa Sankcji posiada funkcję wyszukiwania. Można wpisać dowolną nazwę w pole 
wyszukiwania, aby sprawdzić, czy uzyska się trafienie. Poza tym nie możemy udzielać 
rekomendacji. W tym celu zalecamy kontakt z właściwym organem krajowym. 

Pytanie 12: Pytanie dotyczące zamrożenia aktywów: kto musi zapłacić za koszty takiego 
zamrożenia, np. luksusowe statki w porcie ponoszą wysokie koszty 

Odpowiedź 12: Uważamy, że jest to obecnie pytanie, na które należy odpowiedzieć zgodnie z 
prawem krajowym (np. w prawie cywilnym, negotiorum gestio z prawa rzymskiego lub 
równoważne). Komisja zaproponowała w Dyrektywie w Sprawie Odzyskiwania Mienia, że państwa 
członkowskie mogą wymagać, aby ostateczny beneficjent opłacał koszty utrzymania. Wniosek ten 
musi jednak zostać jeszcze przyjęty i transponowany przez państwa członkowskie. 

Pytanie 13: Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r., z późniejszymi 
zmianami, zamraża "wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące 
własnością, pozostające w posiadaniu lub pod kontrolą jakiejkolwiek osoby fizycznej lub 
osoby prawnej, podmiotów lub organów, lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub 
prawnych, podmiotów lub organów, wymienionych w załączniku I". (art. 2) 

 

Czy fundusze i zasoby ekonomiczne osób prawnych, które są podmiotami dominującymi 
LUB podmiotami zależnymi osób prawnych objętych sankcjami z załącznika I, również 
wchodzą w zakres rozporządzenia? 

Odpowiedź 13: Proszę zobaczyć FAQ dotyczące zamrażania aktywów: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf . 

Pytanie 14: W jakim stopniu można polegać na FAQs, biorąc pod uwagę, że pewne 
zachowania wcześniej wyraźnie wymienione jako dopuszczalne w FAQs zostały wyłączone 
w późniejszej wersji tychże (np. uznanie dywidend osobom podlegającym ograniczeniom w 
zakresie depozytów poprzez przesyłanie funduszy poza UE)? 

Odpowiedź 14: Zawsze przedstawiamy nasze wskazówki z zastrzeżeniem, że tylko ETS jest 
kompetentny do autorytatywnej interpretacji prawa UE. To powiedziawszy, w tym procesie uczymy 
się również siebie. Jeśli wytyczne uległy zmianie, a operatorzy z UE dostosowali swoje zachowanie, 
właściwe organy krajowe państw członkowskich mogą wziąć to pod uwagę w swojej ocenie 
niektórych transakcji. 

Pytanie 15: Właściwe organy krajowe (NCA) w Holandii stoją na stanowisku, że usługi 
prawne na rzecz osoby objętej sankcjami (prawnej) mogą stanowić zakazaną formę 
udostępniania "zasobów gospodarczych". Na poparcie tego stanowiska przytaczają opinię 
Komisji z dnia 19 czerwca 2020 r., C(2020) 4117 finalną. Aby dowiedzieć się, czy konkretne 
usługi prawne zostaną uznane za zakazane, prawnik będzie musiał zwrócić się do 
właściwego holenderskiego organu krajowego  NCA i wyjaśnić, czym będzie się zajmował 
itd. Jest to wysoce problematyczne zarówno z punktu widzenia tajemnicy adwokackiej, jak i 
podstawowego prawa do pomocy prawnej. Czy prelegenci mogą się do tego odnieść? 

Odpowiedź 15: Naszym zdaniem jest to prawidłowa interpretacja sankcji. Sankcje UE muszą być 
jednak odczytywane w ramach Karty Praw Podstawowych. Dlatego od indywidualnego przypadku 
zależy, czy pewne usługi prawne będą objęte zakazem, czy nie. 

Pytanie 16: Moje pytanie dotyczy płatności za usługi prawne i dodatkowego skutku 
terytorialnego. Holenderski właściwy organ krajowy (NCA) stoi na stanowisku, że taka 
płatność wymaga również uprzedniego zezwolenia NCA, jeżeli nie jest wymagane 
odmrożenie środków. Na przykład, gdy klient dokonuje płatności z zagranicy w kraju, który 
nie jest związany sankcjami UE (tj. Rosja). 

Przed wydaniem zezwolenia holenderski NCA chciałby otrzymać budżet i wyjaśnienie 
kosztów prawnych, które zostaną poniesione. To rodzi te same problemy, które 
przedstawione zostały w moim poprzednim pytaniu. Chętnie usłyszę przemyślenia 
prelegentów. 

Odpowiedź 16: Jeśli aktywa osoby umieszczonej na liście trafią na teren Unii Europejskiej, muszą 
zostać zamrożone natychmiast i przez każdego, kto wejdzie w ich posiadanie. Do ich odmrożenia 

 

konieczne jest zezwolenie właściwego organu krajowego. 

Pytanie 17: Artykuł 5aa Rozporządzenia Rady UE nr 2022/428 zawiera zakaz angażowania się 
w jakiekolwiek transakcje z rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi lub 
kontrolowanymi przez państwo. Rozporządzenie nie wyłącza usług prawnych w swoim 
zakresie. Jak to rozporządzenie ma się do rozporządzenia 269/2014? Czy usługi prawne są 
dozwolone w stosunku do podmiotów objętych 5aa w 2022/428? 

Odpowiedź 17: Usługi prawne nie są dozwolone, chyba że są niezbędne do wykonywania prawa 
podstawowego wynikającego z Karty Praw Podstawowych (tj. prawa do obrony; patrz następne 
pytania). 

Pytanie 18: Moje pytanie dotyczy Artykułu 5aa i zakazu kontaktów/ z podmiotami 
państwowymi. Czy obejmuje on świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów 
wymienionych w załączniku XIX? 

Odpowiedź 18: Jeśli chodzi o świadczenie powiązanych usług prawnych, Artykuł 5aa należy 
interpretować w świetle praw podstawowych chronionych na mocy Karty, w szczególności prawa 
do obrony. Przepis ten nie ma wpływu na świadczenie usług, które są ściśle niezbędne do 
korzystania z prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka 
prawnego, o których mowa w art. 47 Karty praw podstawowych UE i art. 6 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. 

Pytanie 19: Czy ograniczenie dotyczące świadczenia usług doradczych obejmuje również 
porady i konsultacje prawne skierowane do niewymienionej w wykazach spółki rosyjskiej? 

Odpowiedź 19: Zakaz obejmuje wszelkie takie usługi świadczone na rzecz rządu rosyjskiego lub 
osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji. Należy pamiętać, że jest to 
część środków sektorowych (Rozporządzenie 833/2014), a nie część indywidualnych środków 
finansowych, takich jak zamrożenie aktywów wobec osób wymienionych na liście (rozporządzenie 
269/2014). 

Pytanie 20: W Holandii istnieje niepewność co do interpretacji sankcji: usługi prawne 
MOŻNA zakwalifikować jako zasoby ekonomiczne. Holenderska Izba Adwokacka twierdzi 
zatem, że usługi prawników MOGĄ być zakazane. Czy możliwe jest zapewnienie większej 
jasności w tej kwestii? Widzimy, że prawnicy są obecnie niechętni do świadczenia 
jakiejkolwiek formy usług na rzecz osób (potencjalnie) objętych sankcjami. Zagraża to 
dostępowi do wymiaru sprawiedliwości. 

Odpowiedź 20: To pytanie wiąże się ponownie z zasadą należytej staranności. Należy zachować 
szczególną ostrożność, gdy chodzi o osoby i podmioty umieszczone na listach (lub ich 
pełnomocników). Zobacz FAQ dotyczące obchodzenia przepisów i należytej staranności. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/faqs-sanctions-russia-circumvention-due-diligence_en.pdf  Poza tym nie ma ogólnego zakazu 
świadczenia usług prawnych na rzecz obywateli Rosji. Proszę zauważyć, że Art. 5aa obejmuje 

 

również świadczenie usług prawnych w ramach zakazu dla niektórych podmiotów rosyjskich. W 
sprawie przepisów dotyczących usług księgowych wydamy wytyczne. Wszystko należy czytać z 
zastrzeżeniem praw podstawowych zagwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych UE. 

Pytanie 21: Pojęcie udostępniania funduszy lub zasobów ekonomicznych osobom lub 
podmiotom "powiązanym" z osobami objętymi sankcjami może stanowić wyzwanie w 
interpretacji, ponieważ jest bardzo szerokie w przeciwieństwie do pojęcia "kontroli". Czy 
mają Państwo jakieś praktyczne rady dotyczące interpretacji tego pojęcia? 

Odpowiedź 21: Kluczowe słowa w tym przepisie to "[...] wymienione w załączniku I". Do Rady należy 
decyzja, która osoba/podmiot jest powiązana z wcześniej wymienionymi, i potencjalnie również 
umieścić je na liście. Ale w rzeczywistości ocena kontroli należy do operatorów w kontekście 
zamrożenia aktywów - wszystkie aktywa posiadane/kontrolowane przez osoby z listy muszą zostać 
zamrożone. Zobacz również Q1 naszego FAQ. 

Pytanie 22: Czyli zasadniczo operator nie przeprowadza due dilligence w celu oceny 
"powiązanych", osoba powiązana będzie wymieniona w załączniku?  

Odpowiedź 22: Operatorzy nadal muszą przeprowadzać dokładne badania due diligence dotyczące 
własności/kontroli, która może ujawnić podmioty stowarzyszone lub powiązane z osobami 
wymienionymi w załączniku. W dyskusji (oraz w odpowiedzi na pytanie 21) zwrócono uwagę na to, 
że słowo "stowarzyszony" zapisane w rozporządzeniu odnosi się do czegoś bardzo konkretnego: 
do kryteriów umieszczania na liście stosowanych przez Radę. Zob. najczęściej zadawane pytania 
dotyczące obchodzenia przepisów i należytej staranności: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/faqs-sanctions-russia-circumvention-due-diligence_en.pdf . 

Pytanie 23: Jakie są kary przewidziane za nieprzestrzeganie środków przewidzianych w 
rozporządzeniach UE? Są one przewidziane w poszczególnych ustawach państw 
członkowskich, prawda? 

Odpowiedź 23: Zgadza się. Ponieważ obecnie w państwach członkowskich istnieje mieszanina 
sankcji karnych i administracyjnych, Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uznania naruszeń 
sankcji za przestępstwo na szczeblu UE: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0247&from=EN 

Pytanie 24: Gdzie mogę znaleźć dyrektywę w sprawie odzyskiwania mienia? 

Odpowiedź 24: Nowy wniosek (przyjęty 25 maja 2022 r.):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0245&from=EN . 

Pytanie 25: Czy ograniczenie dotyczące świadczenia usług ratingowych na rzecz 
jakiegokolwiek obywatela Rosji lub osoby fizycznej zamieszkałej w Rosji lub jakiejkolwiek 
osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Rosji (art. 5 j rozporządzenia UE 833/2014) 

OGŁOSZENIA

 

Zalecane podejście do zgodności z przepisami dla osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą lub małych i średnich firm 
prawniczych 

 Dowiedz się więcej o zakresie i wpływie sankcji 

 Rozważ czy usługi prawne lub płatności były, są lub mają być 
świadczone na rzecz klientów lub stron trzecich z Rosji i Białorusi lub z 
nimi związanych. Udokumentuj wynik 

 Jeśli Twoja firma może być narażona na kontakt z Rosją i Białorusią, 
sprawdź listy sankcji, zidentyfikuj odpowiednie prawo i zapewnij 
zgodność z nim w przypadku wykrycia jakichkolwiek trafień. 
Udokumentuj podjęte kroki. 

 Upewnij się, że wszyscy właściwi pracownicy są świadomi i w pełni 
rozumieją swoje obowiązki w odniesieniu do systemu sankcji. 

Zgodność z sankcjami na poziomie 
klienta 

 Jeśli Twoja firma może być narażona na kontakt z Rosją i Białorusią, 
sprawdź listy sankcji, zidentyfikuj odpowiednie przepisy i zapewnij 
zgodność z nimi w przypadku trafienia. Udokumentuj podjęte kroki.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodność z sankcjami na poziomie firmy 

 

PYTANIA I 
ODPOWIEDZI  

 

Zastrzeżenie 

Niniejsze pytania i odpowiedzi wynikają z webinarium zorganizowanego przez ELF i CCBE 
15 czerwca 2022 r. Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej ani 
porady o jakimkolwiek charakterze, ani nie odzwierciedlają opinii organizacji i/lub 
prelegentów, którzy uczestniczyli w webinarium 

Pytanie 1 :Nowy artykuł 5n Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. z 
późniejszymi zmianami, zakazuje świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług w 
zakresie rachunkowości, audytu, w tym badania ustawowego, prowadzenia ksiąg 
rachunkowych lub doradztwa podatkowego. Zakaz dotyczy rządu Rosji oraz osób prawnych, 
podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji. 

Komisja Europejska w Opinii Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2019 r. w sprawie stosowania 
odstępstw od zamrożenia funduszy oraz od zakazu udostępniania funduszy i zasobów 
gospodarczych wyznaczonym osobom i podmiotom zajęła stanowisko, że sporządzanie 
rocznych sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, deklarowanie 
podatków i zapewnienie administracyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, jak również 
uiszczanie należnych podatków, stanowią czynności, które można zakwalifikować jako 
podstawowe potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim są one niezbędne sine qua non, 
aby przedsiębiorstwo mogło nadal istnieć zgodnie z obowiązującymi je zobowiązaniami 
prawnymi. 

Na podstawie powyższego, czy w ramach odstępstwa którakolwiek z powyższych usług 
wymienionych w Opinii Komisji UE może być nadal świadczona na rzecz osób prawnych, 
podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji? Jeśli nie, to wydaje się, że dozwolone 
odstępstwa dla podmiotów objętych sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 
269/2014, są bardziej permisywne w porównaniu z odstępstwami od art. 5n Rozporządzenia 
833/2014. 

Odpowiedź 1:Opinia Komisji dotyczyła ewentualnego odmrożenia aktywów w ramach odstępstwa 
dotyczącego podstawowych potrzeb. W przypadku tego usługi księgowe rzeczywiście mogłyby 
stanowić ważny powód. Na to wszystko nakłada się nowy art. 5n. W związku z tym podmioty 
gospodarcze w UE mogą świadczyć usługi księgowe tylko wtedy, gdy są objęte odstępstwami 
określonymi w art. 5n. Wszystkie sankcje są jednak obwarowane zastrzeżeniem, że należy 
przestrzegać praw wynikających z Karty praw podstawowych UE.  

Pytanie 2: Art. 5b ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. z późn. 
zm. zakazuje przyjmowania depozytów od obywateli rosyjskich lub osób fizycznych 

 

zamieszkałych w Rosji, lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w 
Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 
przypadająca na instytucję kredytową przekracza 100 000 EUR. W niektórych kręgach 
interpretowano to w ten sposób, że osoby prawne zarejestrowane lub mające siedzibę poza 
Rosją, których ostateczny rzeczywisty właściciel podmiotu spełnia kryteria określone w art. 
5b ust. 1 (tj. obywatel rosyjski zamieszkujący w Rosji), ale nie spełnia kryteriów wyłączenia 
określonych w art. 5b, wchodzą w zakres rozporządzenia. 

Odpowiedź 2: Proszę zobaczyć obszerny dokument FAQ dotyczący depozytów: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/faqs-sanctions-russia-deposits_en.pdf 

Pytanie 3: Czy mówiąc, że usługi prawne nie są zakazane w ramach działalności doradczej, 
mają Państwo na myśli, że również pozasądowe usługi prawne (tj. te, które nie są ściśle 
związane z postępowaniem prawnym i obroną w sądzie) nie są zakazane (np. pomoc prawna 
przy transakcjach związanych z fuzjami i przejęciami, pomoc prawna przy inwestycjach w 
nieruchomości itp.) 

Odpowiedź 3: Komisja Europejska wkrótce wyda wytyczne dotyczące art. 5n, określające zakres 
zakazu. 

Pytanie 4: Jak Unia Europejska postrzega nagłe przemieszczanie się pakietów akcji 
rosyjskich oligarchów po wprowadzeniu sankcji (np. Polyus Gold i niedawne przekazanie 
udziałów Saida Kerimova Funduszowi Islamskiemu)? Czy powinniśmy unikać współpracy z 
firmami, które od niedawna są własnością tych objętych sankcjami osób? 

Odpowiedź 4:Operatorzy z UE muszą zachować najwyższą ostrożność, jeśli chodzi o osoby objęte 
zamrożeniem aktywów. Ponadto transakcje takich osób, które wydają się szczególne w kontekście 
ostatnich notowań, powinny być bardzo krytycznie przeanalizowane (zwłaszcza transakcje z 
krewnymi lub konstrukcjami prawnymi, które mogłyby ukryć własność i kontrolę). Zob. najczęściej 
zadawane pytania dotyczące obchodzenia przepisów i należytej staranności: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/faqs-sanctions-russia-circumvention-due-diligence_en.pdf 

Pytanie 5: Czy mógłby Pan określić nowe narzędzia informatyczne, które mają pomóc w 
nawigacji po sankcjach? Czy możliwe byłoby stworzenie przez UE jednego narzędzia 
informatycznego, które łączyłoby wszystkie systemy sankcji? 

Odpowiedź 5: Zawsze staramy się ulepszać nasze narzędzia skierowane do społeczeństwa (i 
jesteśmy dość dumni z Mapy Sankcji). W ramach Komisji pracujemy nad narzędziem, dzięki 
któremu sankcje będą bardziej przejrzyste. Inne prace informatyczne mają na celu lepsze 
połączenie państw członkowskich oraz umożliwienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji. 

Pytanie 6: Rozporządzenie 2022/576 nakłada sankcje na świadczenie niektórych usług na 
rzecz trustów lub innych porozumień prawnych, w których występuje powierzający lub 

 

beneficjent. Będzie to miało zastosowanie do systemów emerytalnych (systemów 
oszczędności emerytalnych) ustanowionych na zasadzie trustu. Czy jest to celowe 
działanie? Czy mogą Państwo wyjaśnić tę kwestię i czego oczekuje się od takich programów 
emerytalnych w związku z przestrzeganiem tego przepisu? 

Odpowiedź 6:Istotnie, powiernicze programy emerytalne są objęte zakazem usług powierniczych 
na mocy art. 5m. Takie programy mogą korzystać z odstępstwa jako że są wyraźnie wymienione w 
ust. 6 tego artykułu. Za udzielanie takich zezwoleń odpowiedzialne są właściwe organy krajowe. 

Pytanie 7: Czy obywatel UE, będący akcjonariuszem lub dyrektorem spółki spoza UE, będzie 
ponosił osobistą odpowiedzialność, jeżeli spółka spoza UE, która, jak wspomniano, sama w 
sobie nie podlega sankcjom UE, nie uzna sankcji? 

Odpowiedź 7: Obywatele UE są związani sankcjami UE nawet poza terytorium Unii. W większości 
państw członkowskich obowiązują sankcje karne w przypadku naruszenia sankcji. Obywatele UE 
muszą zatem zachować ostrożność, aby nie naruszać sankcji UE. Zob. najczęściej zadawane 
pytania dotyczące obchodzenia przepisów i należytej staranności: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/faqs-sanctions-russia-circumvention-due-diligence_en.pdf 

Pytanie 8: Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewien praktyczny przypadek. Kilka 
włoskich banków - przynajmniej tych z siedzibą w regionie Piemontu - odmawia otwarcia 
rachunków bankowych obywatelom rosyjskich, którzy nie byli legalnie rezydentami we 
Włoszech przed zatwierdzeniem pierwszej partii sankcji. W szczególności stosują taką 
politykę nawet wobec Rosjan ubiegających się o azyl. Według mojej najlepszej wiedzy, 
rozporządzenie nie przewiduje takiego zapisu i zastanawiałem się, czy taka uznaniowa 
praktyka ma miejsce w innych krajach UE. 

Odpowiedź 8: Nie znając specyfiki przedstawionego przypadku, przyczyną może być nadmierne 
przestrzeganie przepisów przez operatorów finansowych. Jesteśmy świadomi tej kwestii i 
regularnie poruszamy ją z naszymi rozmówcami z sektora bankowego. Istnieją pewne narzędzia 
prawne, które mogą pomóc (np. prawo do rachunku bankowego), które mogą, ale nie muszą mieć 
zastosowania w tym konkretnym przypadku. Jeżeli banki dobrowolnie zdecydują się nie realizować 
pewnych możliwości biznesowych związanych z Rosją, istnieje możliwość skorzystania przez nie 
ze swobody zawierania lub niezawierania umów. Radzimy skontaktować się z bankami i właściwym 
organem krajowym i wyjaśnić swoją sprawę. 

Pytanie 9: Dlaczego aktywa Rosji (które są "tymczasowo" zamrożone) nie są faktycznie 
wykorzystywane do pomocy we wspieraniu i odbudowie Ukrainy skoro ogromne zniszczenia 
Ukrainy są spowodowane barbarzyńską wojną Rosji. Czy Rosja nie jest odpowiedzialna za 
rekompensatę dla Ukrainy? Dlaczego więc sankcje mają być "tymczasowe", skoro wyraźnie 
powinny być stałe, albo nigdy nie powstrzymamy agresorów tego świata, takich jak Rosja i 
Putin. Sankcje wobec Rosji powinny być bardziej dotkliwe i trwałe. 

Odpowiedź 9: Jesteśmy wspólnotą prawa. To nas odróżnia od Rosjan, którzy depczą prawo 
międzynarodowe i wewnętrzne i najeżdżają swoich sąsiadów. 
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obejmuje również usługi scoringu kredytowego, które zgodnie z rozporządzeniem UE 
1060/2009 zostały odróżnione od usługi ratingowej? 

Odpowiedź 25: Proszę zapoznać się z naszym FAQ dotyczącym usług ratingowych. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/faqs-sanctions-russia-credit-rating_en.pdf 

Pytanie 26: Czy spółka z UE (EUco) może:  
i) posiadać niekontrolny udział w (nierosyjskim, nieunijnym) Newco, w której obywatel 
rosyjski (nie znajdujący się na wyraźnej liście zakazu) posiada mniejszościowy udział? 
ii) sfinansować zakup udziałów w Newco w imieniu wspomnianego obywatela rosyjskiego. 

Odpowiedź 26: Tak. Ale trzeba uważać, aby nie naruszyć żadnego ze środków dotyczących sektora 
finansowego zawartych w Rozporządzeniu 833/2014. Istnieją dość daleko idące ograniczenia 
dotyczące udzielania finansowania w niektórych sektorach. 

Pytanie 27: Czy Rozporządzenie Rady UE 833/2014, w zakresie, w jakim odnosi się do 
transportu morskiego, ma zastosowanie do wszelkich portów rosyjskich, w których portowe 
spółki operacyjne nie występują na żadnych listach sankcyjnych i obserwacyjnych? 

Odpowiedź 27: Rozporządzenie 833/2014 zakazuje statkom pod rosyjską banderą dostępu do 
portów UE (art. 3ea). Operatorzy nadal muszą przeprowadzać dokładne badania due diligence, 
ponieważ zakazy związane z transportem morskim mogą mieć zastosowanie poprzez inne 
przepisy, takie jak zakazy eksportu. 

Pytanie 28: W odniesieniu do rozporządzenia 833/2014: Jeśli produkt przedsiębiorstwa jest 
importowany do Rosji za pośrednictwem dystrybutora z UE, a przedsiębiorstwo nie ma 
żadnej kontroli nad tym, kto jest ostatecznym nabywcą, czy grozi mu odpowiedzialność w 
przypadku, gdy import skutkuje naruszeniem środków ograniczających, czy też 
odpowiedzialność spoczywa całkowicie na dystrybutorze? 

Odpowiedź 28: Proszę zapoznać się z naszym FAQ dotyczącym ograniczeń związanych z 
eksportem.https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_fina
nce/documents/faqs-sanctions-russia-export-related-restrictions-russia_en.pdf 
 

 

Chcesz 
wiedzieć 
co 
robimy? 
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Kursy Legal English dla prawników

MASTERCLASS

09.2022

by TransLegal & IURIDICO
Legal EnglishLegal English

„English for Law by TransLegal & IURIDICO” – kurs prze-
znaczony dla studentów prawa, aplikantów, prawników, 
personelu kancelarii prawnych i innych osób stykających 
się w swojej codziennej praktyce zawodowej z prawniczym 
językiem angielskim.

Podczas kursu nabędziesz zestaw podstawowych kompe-
tencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w mię-
dzynarodowym środowisku prawniczym.

Uczestnicy poznają najważniejsze słownictwo i termino-
logię angielskiego języka prawniczego i przećwiczą pod 
okiem doświadczonego lektora najistotniejsze w praktyce 
prawniczej struktury gramatyczne.

Kurs został stworzony na podstawie autentycznych mate-
riałów pochodzących z anglojęzycznych uczelni prawni-
czych, anglosaskich procesów legislacyjnych i praktyki 
obrotu prawnego.

Kursanci uzyskają w ramach kursu roczny dostęp do World 
Law Dictionary.

Broszura informacyjna w załączeniu na dole strony.

szczegółowe informacje: https://tlumaczenia-prawnicze.
eu/legal-english-by-translegal-iuridico/

Organizator przewiduje zniżki dla członków OIRP w Gdańsku.

Zgłoszenia do udziału w Seminarium – 
Program CIVILaw, Ateny 26.09.2022r.

Szanowni Państwo,
na prośbę Komisji Zagranicznej w porozumieniu z Wice-
prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Michałem 
Korwek zwracamy się z prośbą o przesyłanie zgłoszeń do 
uczestnictwa w Seminarium w przedmiocie prawa rodzin-
nego w ramach Programu CIVILaw, które odbędzie się 
w Atenach w dniu 26 września 2022 r w godz. 9:00 – 17:00.

Jeden uczestnik zostanie zgłoszony przez KIRP. Koszty 
podróży zostaną zwrócone przez Organizatora do 400 
EUR, natomiast koszty utrzymania w wysokości 300 EUR. 
W załączeniu wstępny program wydarzenia.

Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń 
w ramach Programu Civilaw https://elf-fae.eu/civilaw/ 
organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich 

i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedli-
wość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych 
jest partnerem Programu.

Program Civilaw zakłada przeszkolenie 630 prawników 
z 7 państw członkowskich UE (Włochy, Hiszpania, Cypr, 
Rumunia, Polska, Grecja i Czechy) w zakresie instrumen-
tów prawnych UE prawa upadłościowego i prawa rodzin-
nego.

Zgłoszenia kandydatów proszę kierować na maila: komisja-
zagraniczna@kirp.pl

OGŁOSZENIA

Ruszyła jubileuszowa edycja  
konkursu Rising Stars – Młodzi prawnicy 

walczą o tytuł „Lidera jutra”

Ruszyła XI edycja prestiżowego konkursu Rising Stars 
Prawnicy – Liderzy jutra 2022 organizowanego przez 
Wolters Kluwer Polska. Kapituła konkursu wyłoni mło-
dych prawników wyróżniających się wiedzą merytoryczną, 
pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kre-
atywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

Konkurs skierowany jest do młodych prawników, którzy 
nie ukończyli 35. roku życia. Wśród kryteriów oceny zna-
lazły się również działalność pro bono, dbanie o jakość 
stanowienia i stosowania prawa oraz osiągnięcia naukowe 
i innowacyjność.

W konkursie Rising Stars biorą udział zarówno prawnicy 
pracujący w kancelariach, jak i w firmach oraz innych pod-
miotach (np. w samorządzie terytorialnym czy organiza-
cjach pozarządowych).

– Ostatnie lata to czas wielkiej próby także dla prawników. 
Liczba wydarzeń, które pociągają za sobą lawinę zmian 
prawnych, może bowiem przytłoczyć: najpierw pande-
mia, potem Polski Ład, a teraz okrutna wojna w Ukrainie. 
Do tego niepewna sytuacja społeczna i gospodarcza nad 
Wisłą i na świecie, a wszystko w obliczu gwałtownych 

zmian technologicznych. W takich niełatwych warunkach 
młode pokolenie prawników musi sobie poradzić i gorąco 
trzymam kciuki, aby udało im się odnaleźć swoją drogę 
zawodową i osobistą – komentuje Włodzimierz Albin, 
prezes Wolters Kluwer Polska.

Zgłoszenia do 12 września

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 
35 nominowanych. Następnie jury wybierze 10 laureatów, 
którzy otrzymają tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 
2022”. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania 
5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów. 
Laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu została mec. 
Grzegorz Kukowka z kancelarii Dentons Europe Dąbrow-
ski i Wspólnicy sp.k.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 12 września 
2022 r. Statuetki Rising Stars zostaną wręczone podczas 
uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie w Warsza-
wie.

Organizatorem konkursu jest Wolters Kluwer Polska. 
Patronami medialnymi wydarzenia są serwis Prawo.pl.



GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI98 GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI 99

OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA



GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI100 GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI 101

OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA

Koledzy i Koleżanki, wychodząc naprzeciw sytuacji związa-
nej z problemem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku ma przyjem-
ność poinformować o udostępnieniu członkom i pracowni-
kom naszej Izby (oraz ich rodzinom) dedykowanych pakie-
tów medycznych u operatora medycznego LuxMed.

Operator medyczny został wybrany w wyniku analizy sze-
regu ofert pod kątem nie tylko ceny, ale również zakresu 
programu medycznego i dostępności na terenie całego 
kraju.

Korzystne warunki programu opieki medycznej zostały 
wynegocjowane przy współpracy z brokerem ubezpiecze-
niowym i umożliwiają wykupienie zarówno pakietu indy-
widualnego, pakietów dla członków rodziny jak również 
pakietu bez górnej granicy wieku. Program obsługiwany 
będzie w pełni online przez dedykowaną stronę interne-
tową https://oirp-gdansk.xilium.pl

Aby wykupić pakiet medyczny od 1 czerwca należy 
wypełnić deklarację przystąpienia w aplikacji, a następnie 
w terminie do 20 maja opłacić składkę na wskazany numer 
rachunku bankowego. Wykupienie pakietu medycznego 
jest możliwe w dowolnym momencie również w kolejnych 
miesiącach pod warunkiem wypełnienia deklaracji online 
i opłacenia składki do 20 dnia poprzedzającego początek 
opieki medycznej.

Wszelkie informacje dotyczące pakietów medycznych dla 
członków i pracowników OIRP w Gdańsku oraz ich rodzin 
znajdą Państwo na stronie https://oirp-gdansk.xilium.pl 
oraz pod numerem telefonu infolinii (58) 355 03 03. Pod 
numerem tym uzyskają Państwo również pomoc w przy-
padku problemów z wypełnieniem deklaracji.

W celu wypełnienia deklaracji przystąpienia należy zało-
żyć konto użytkownika. Procedurę rejestracji znajdą Pań-
stwo w powyższym linku. Administratorem danych osobo-
wych Użytkowników systemu, jest Xilium Sp. z o. o. 80-383 
Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B.

Karta Multisport – oferta dla Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że istnieje możliwość przy-
stąpienia do programu Multisport.

Zapraszamy radców i aplikantów do korzystania z pro-
gramu – istnieje możliwość wyboru jednej z 3 kart:

Karta Plus – można korzystać nawet kilka razy dzien-
nie z różnych obiektów, ok 4500 akceptantów. 
Karta Classic – jedna wizyta dziennie, ok. 2700 akceptantów. 
Kart Light 8 (Active)- 8 wizyt w miesiącu, ok. 2400 akcep-
tantów.

WAŻNE

Linki do rejestracji udostępnia infolinia@benefitsystems.pl

Zamówione karty zostaną przesłane do siedziby OIRP 
w Gdańsku, ul Nowe Ogrody 35.

Karta/karty będą aktywne po 1 danego miesiąca . 
W załączeniu publikujemy również ulotkę do aplikacji, 
dzięki której będą Państwo mogli korzystać z obiektów już 

Program opieki zdrowotnej 
w LUX MED dla członków OIRP w Gdańsku

od 1 dnia miesiąca po aktywacji, zanim fizycznie dotrze do 
Państwa karta .

W kolejnych miesiącach kartę opłacać należy co miesiąc 
przez platformę internetową najpóźniej 3 dni przed rozpo-
częciem okresu rozliczeniowego (okresem rozliczeniowym 
są pełne miesiące kalendarzowe). W przypadku braku płat-
ności karta pozostanie dezaktywowana.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo https://oirp.gda.
pl/aktualnosci/ogolne/karta-multisport-oferta-dla-
okregowej-izby-radcow-prawnych-w-gdansku/
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Koszykarska drużyna OIRP Gdańsk 
na przedświątecznym turnieju w Poznaniu

9 kwietnia 2022r. drużyna naszej izby dzielnie rywalizo-
wała w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Prawników 
o Puchar Dziekana ORA w Poznaniu i Dziekana OIRP 
w Poznaniu. Była to już IX odsłona turnieju, czwarta 
z udziałem naszej drużyny – powróciła do kalendarza 
sportowych wydarzeń po dwuletniej przerwie związanej 
ze stanem epidemii.

W tym roku w Turnieju uczestniczyło 
siedem drużyn – w grupie A: Palestra 
Poznań, Orły Temidy Warszawy, Izby 
Komorniczej z Warszawy i nasza dru-
żyna, a w grupie B: OIRP Poznań, OIRP 
Wrocław, prawnicy ze Szczecina. Nasza 
drużyna składała się jedynie z pięciu 
zawodników: Paweł Kuropatwa, Jakub 
Strykowski, Paweł Kapelańczyk, Mate-
usz Szymański i Andrzej Bojko; niestety 
kilku naszych doświadczonych koszy-
karzy doznało kontuzji lub zachorowało na kilka dni przed 
turniejem.

Pomimo ww. przeciwności pierwszy mecz (trwające 2 x 
10 minut) dość wyraźnie wygraliśmy z drużyną komorni-
ków (21:11). W drugim zmierzyliśmy się z gospodarzem 
rozgrywek – Palestra Poznań i po bardzo zaciętym meczu, 
w którym wynik zmieniał się co chwilę na stronę jednej 

z drużyn, finalnie przegraliśmy trzema punktami (23:26). 
Porażka oznaczała, że wygrany kolejnego meczu gwa-
rantował sobie udział w fazie pucharowej. Stąd do meczu 
z Orłami Temidy – pomimo zmęczenia graniem bez zmien-
nika – przystąpiliśmy mocno zmotywowani. Przeciwnicy 
również stąd rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta 

i trwała do ostatnich sekund: na naszą 
wydaje się wygrywającą ‘trójkę’ nie-
stety przeciwnik odpowiedział swoją; 
pozostawało nam 3 sekundy na wypro-
wadzenie ostatniej akcji, w której 
kolega Mateusz z około 9 metrów trafił 
za trzy – wydawało się równo z syreną 
kończącą – niestety sędziowie uznali, 
że piłka rzucona została już po niej i nie 
zaliczyli tego trafienia, co skutkowało 
porażką 18:20. Na osłodę otrzymali-
śmy od pozostałych drużyn i kibiców 

liczne brawa i pochwały za waleczność i dobry spektakl 
koszykarski. Na tym niestety turniej dla nas się zakoń-
czył. Rywalizację finalnie wygrała drużyna OIRP Wrocław, 
a kolejne miejsca zajęły: Palestry Poznań, Orły Temidy 
i OIRP Poznań.

Turniej jest bardzo dobrze zorganizowanym przedsięwzię-
ciem, wspieranym przez władze samorządowe adwokatów 
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Reprezentacja Piłkarska OIRP Gdańsk 
znowu wygrywa!

Z wielką przyjemnością spieszymy z informacją, że nasza 
reprezentacja piłkarska, odniosła największy sukces 
w swojej historii zmagań w Piłkarskiej Lidze Trójmiasta 
„PL3” wygrywając ligę w kolejnej edycji !!

Nasza reprezentacja może się pochwalić się okazałym 
bilansem: 9 zwycięstw przy jednej tylko porażce, co 
pozwoli pewnie zwyciężyć w swojej lidze. Trzeba zwrócić 
również uwagę, że w 10 meczach nasi koledzy zdobyli 60 
bramek, tracąc tylko 17!

Dzięki takim wynikom oprócz okazałego pucharu za 
wygranie całej ligi, nasza reprezentacja zgarnęła puchar 
w kategorii “Najlepszą obrona”!

Po raz kolejnym indywidualnie został wyróżniony r.pr. 
Marcin Woźniak, który otrzymał puchar w kategorii “Naj-
lepszy bramkarz”

Nasza Reprezentacja wystąpiła w składzie r.pr. Korneliusz 
Głuchowski, r.pr.  Marcin Woźniak, , r.pr.  Tomasz Bronk , 
r.pr. Sebastian Fischer r.pr. Rafał Gregorczyk , r.pr. Krzysz-
tof Jóźwiak, : r.pr. Dawid Szadaj, apl. radcowski Krzysztof 
Jurczak, apl. radcowski Bartłomiej Trzebiatowski

Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne!
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Nasi zawodnicy, którzy nie ponieśli porażki przez całe 
Mistrzostwa w regulaminowym czasie gry, ostatecznie 
musieli się zadowolić 5 miejscem.

Z kronikarskiego obowiązku wskazujemy, że Mistrzem 
Polski został zespół OIRP Wrocław I II miejsce zajął zespół 
OIRP Warszawa I, a III miejsce OIRP Lublin.

Bramki w mistrzostwach dla naszej reprezentacji zdoby-
wali:

Bartłomiej Trzebiatowski 2, Rafał Gregorczyk 1, Dawid 
Szadaj 1, Paweł Trynka 1, Krzysztof Jóźwiak 1.

Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie:

r.pr. Korneliusz Głuchowski, apl. radcowski Paweł Trynka, 
r.pr. Marcin Woźniak, apl. radcowski Krzysztof Jurczak, 
r.pr. Tomasz Bronk r.pr. Rafał Gregorczyk ,r.pr. Sebastian 
Fischer, apl. radcowski Bartłomiej Trzebiatowski, r.pr. 
Krzysztof Jóźwiak, : r.pr. Dawid Szadaj

Bardzo chcemy podziękować Dziekanowi Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Kielcach Andrzejowi Głogowskiemu 
za wspaniałą organizację! Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom turnieju i już nie możemy doczekać się kolejnych 
zmagań w XIV Mistrzostwach Radców Prawnych!

zdjęcia: Krzysztof Klimek oraz Krajowa Izba Radców Praw-
nych
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i radców, ale i sponsorów. Prowadzony 
jest w koleżeńskiej, ale profesjonalnej 
atmosferze. Pomimo względnie nie-
wysokiego wpisowego zapewnione 
zostały napoje, batony energetyczne, 
kanapki, jak i lunch w formie pizzy 
oraz obsługa meczy z profesjonalnymi 
sędziami. W tym roku nowością był 
konkurs rzutów za 3 punkty – zdecy-
dowanie wygrał go mec. Roman Kęska 
(z drużyny Orłów Temidy), najstarszy 
uczestnik rozgrywek, choć jak widać 
z najlepiej ‘ułożonym’ rzutem.

Turniej w Poznaniu był świetna okazją do prowadzenia 
sportowej i utrzymywanej w duchu fair – play rywalizacji, 
równolegle pozwalając zawrzeć nowe lub pogłębić dotych-
czasowe znajomości z uczestnikami.

Dziękuję Radzie OIRP za udzielone 
drużynie wsparcie finansowe wyjazdu 
na turniej.

Zainteresowanych grą w koszykówkę 
z naszej Izby zapraszam do kontaktu 
(rozważany jest m. in. udział drużyny 
w trójmiejskiej amatorskiej lidze koszy-
kówki – od października, a już 7 maja br. 
nasza drużyna pojedzie na kolejny tur-
niej do Warszawy, organizowany przez 
tamtejszą OIRP i drużynę Orły Temidy) 
– zgłoszenia proszę przesyłać mailowo 

pawelkuropatwa@o2.pl.

Paweł Kuropatwa
radca prawny

5 miejsce na XIII Mistrzostwach  
Polski Radców Prawnych  
w halowej piłce nożnej!

Reprezentacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdań-
sku w dniach 22-23 kwietnia w Kielcach walczyła o medale 
w XIII Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w halowej 
piłce nożnej.

W XIII Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w halowej 
piłce nożnej wystąpiło 16 zespołów reprezentujących 14 
okręgowych rad. Za głównego faworyta imprezy uzna-
wano obrońców tytułu z Warszawy.

W pierwszym dniu nasi reprezentanci rywalizowali w fazie 
grupowej. Los przydzielił nas do grupy śmierci, w której 
znaleźli się multimedaliści mistrzostw oraz zeszłoroczny 
wicemistrz, nie było to jednak straszne dla naszej drużyny, 
która na inauguracje zremisowała 0:0 z OIRP Katowice, 
następnie jednak pewnie wygrali dwa mecze – 5:1 z OIRP 
Łódź oraz 1:0 z OIRP Bydgoszcz.

Dzięki takim wynikom nasz zespół zmagania w Grupie D 
zakończył na pierwszym miejscu ze zdobytymi 7 punktami 
i bilansem bramkowym +5.

Po ustaleniach w innych grupach dowiedzieliśmy się, że 
naszym rywalem w sobotnich meczu ćwierćfinałowym 
będzie OIRP Kraków.

Sam mecz z kolegami z Krakowa przebiegał pod wyraźne 
dyktando naszej drużyny, która co chwile groźne uderzała 
na bramkę rywali. Niestety mimo wielu okazji, po których 
kibice często łapali się za głowę, żadnemu z zespołów nie 
udało się strzelić bramki w ciągu regulaminowego czasu 
gry. O losie naszej reprezentacji musiały podobnie jak w XII 
Mistrzostwach zdecydować rzuty karne, które jak więk-
szość wie, są loterią. Niestety ponownie niezakończoną dla 
nas pozytywnie… i po ostatnim strzale ręce w górę w geście 
zwycięstwa mogli wznieść radcowie z Małopolski.
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Wysokie miejsce 
reprezentacji OIRP w XIII ogólnopolskich 

Regatach Żeglarskich Lekarzy !

Kolejna edycja ogólnopolskich Regat Żeglarskich Lekarzy 
przeszła do historii.

W dniach 27-29 maja 2022 r. w Pucku odbyły się XIII ogól-
nopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w klasie PUCK, w któ-
rych wzięła udział reprezentacja Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Gdańsku. Wbrew powszechnej wierze, że 
liczba ta przynosi pecha, regaty okazały się być szczęśliwe 
dla drużyny OIRP Gdańsk. W imprezie uczestniczyły ekipy 
z całej Polski, zostało zgłoszonych aż 25 załóg. Trud i wysi-
łek, który włożyli zarówno w przygotowania, jak i w regaty 
zaowocowały zajęciem zaszczytnego XI miejsca.

Reprezentantami OIRP Gdańsk byli:

radca prawny Marcin Flisykowski – jachtowy sternik morski 
radca prawny Krzysztof Boss – jachtowy sternik morski 
radca prawny Marek Woźniak 
aplikant radcowski Anna Lewandowska

Wybrani reprezentanci wyróżniali się bogatym doświad-
czeniem żeglarskim. Ich najmocniejszą stroną, oprócz 
znajomości zagadnień z dziedziny aerodynamiki, hydro-
dynamiki, meteorologii czy przepisów regatowych, była 
chęć pokonania wyzwań, które czekały na nich na wodach 
zatoki puckiej.

Regaty morskie nieodłącznie wiążą się z koniecznością 
wypracowania umiejętności radzenia sobie w trudnych 
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Walka do końca 
Reprezentacji Piłkarskiej w International 

Lawyers Football Tournament!
Nasza reprezentacja piłkarska w dniach 3-4 czerwca na stadio-
nie Ogniwo Sopot rywalizowała w Międzynarodowym Turnieju 
Prawników – International Lawyers Football Tournament organi-
zowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku.

W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów adwokackich i rad-
cowskich.

W pierwszym dniu nasi reprezentanci rywalizowali w fazie gru-
powej, w której to po zwycięstwach z ORA Zielona Góra – 8:2 
oraz ORA Warszawa 2:0, zremisowali w “debrach Gdańska” z PIA 
Gdańsk 1:1 oraz musieli uznać wyższość Gramy Bydgoszcz prze-
grywając 2:0. Taki wyniki pozwoliły zająć 3 miejsce w Grupie A.

Naszym rywalem w ćwierćfinale był zespół OIRP Olsztyn. Po 
wyrównanym spotkaniu w którym to decydowała 1 gol, nasi kole-
dzy musieli uznać wyższość tych z Olsztyna, którzy to cieszyli się 
z awansu po półfinału.

Nasz zespół mimo tego, że celem był medal w turnieju nie spuścił 
głów i w pojedynkach o miejsca 5-8 pewnie zwyciężyli ponownie 
z ORA Zielona Góra oraz ORA Warszawa odpowiednio w stosun-
kach 4:1 i 4:0 i zajęli ostatecznie 5 miejsce!

Z kronikarskiego obowiązku wskazujemy, że najlepszą okazała 
się drużyna Izba Adwokacka w Katowicach, II miejsce zajęli 

pogromcy naszej reprezentacji czyli OIRP Olsztyn, a na najniż-
szym stopniu podium stanęli GRAMY Bydgoszcz!

Kadra: r.pr. Rafał Gregorczyk, r.pr. Dawid Szadaj, r.pr. Korne-
liusz Głuchowski, r.pr. Marcin Woźniak, r.pr. Tomasz Bronk, r.pr. 
Krzysztof Jurczak, r.pr. Tomasz Sinkiewicz r.pr. Mateusz Grzelak 
(gościnie z OIRP Toruń), r.pr. Krzysztof Jóźwiak, apl. radcowski 
Bartłomiej Trzebiatowski, r.pr. Sebastian Fischer.

Bardzo chcemy podziękować Pomorskiej Izbie Adwokackiej za 
wspaniałą organizację! Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tur-
nieju i już nie możemy doczekać się kolejnych zmagań już za rok!
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Przeznacz 1% podatku 
Numer KRS: 0000326684 

 

 
 

  

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” 
pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 

organizuje 
 

XXI Ogólnopolskie Mistrzostwa  
Radców Prawnych i Aplikantów  

w tenisie  
 

Impreza odbędzie się 
w dniach 25-28 sierpnia 2022 r.  

na kortach Arki Gdynia  
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia 

 
Informujemy, że noclegi  i posiłki zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, 

przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego 
się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach. Uczestnikom turnieju na hasło 

KRRP hotel proponuje zniżkę w wysokości 15% od ceny dnia. 
 

Koszt udziału osób grających w Mistrzostwach wynosi – 490 zł  
Koszt udziału osób kibicujących korzystających z cateringu wynosi - 60 zł. za dzień. 

 
Uprzejmie informujemy iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału 

w Mistrzostwach. 
  
 

Zgłoszenia do dnia 10 sierpnia 2022r.-  wyłącznie na karcie zgłoszenia wraz z dowodem wpłat, 
podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, 

prosimy przesyłać e-mailem (sito@kirp.pl). 
 

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub 
pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XX 
Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym 

nie wcześniej niż po dniu 16.08.2022r.  
 

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę; 
    50.000  zł – nw. 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem. 

 
Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim 
obcasie. 
 

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire”  
 Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa, 

Tel. 0-22 300 86 40 
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus 
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sytuacjach, działaniem pod presją w sytuacji, w której 
wszystko może się zdarzyć. Kluczem do sukcesu jest umie-
jętność komunikacji oraz współdziałania załóg. Wspaniała 
atmosfera, elementy rywalizacji oraz walka z wiatrem 
i wodą towarzysząca uczestnikom w regatach morskich 
sprawia, że dla reprezentacji OIRP Gdańsk żeglarstwo jest 
nie tylko atrakcyjną formą aktywności, ale życiową pasją.

Dla wszystkich udział w regatach stanowił kolejną szansę 
na wymianę doświadczeń oraz integrację z członkami 
innych drużyn. Ukończenie regat morskich było spełnie-
niem największych i najskrytszych marzeń. Doświadczenie 
to pozwoliło, Naszej ekipie, na nabranie wiatru w skrzydła 
i nabranie apetytu na nowe przygody.

Relacja – Aplikant Anna Lewandowska

XXI Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie 

– 25-28 sierpnia 2022 r. – Gdynia

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” i Krajowa 
Rada Radców Prawnych zapraszają na XXI Ogólnopol-
skie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w teni-
sie. Turniej odbędzie się 25-28 sierpnia 2022r. na kortach 
klubu Arka Gdynia, przy ul. Juliana Ejsmonda 3.

Organizatorzy oczekują na  zgłoszenia, przesyłane 
wyłącznie na Karcie Zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty 
i  podpisaną zgodą na  przetwarzanie danych osobowych 
oraz  wykorzystanie wizerunku, do  10 sierpnia 2022 r. 
na  adres:  sito@kirp.pl.  O  zakwalifikowaniu do  udziału 
w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy muszą dysponować aktualnym orzeczeniem 
lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym 
brak przeciwwskazań do  gry w  tenisa na  XXI Ogólno-
polskich Mistrzostwach Radców Prawnych i  Aplikantów 
wystawionym nie  wcześniej niż po  dniu 16.08.2022 r. 
Organizatorzy zobowiązują się do  ubezpieczenia zawod-
ników turnieju od  nieszczęśliwych wypadków na  kwotę 
50 000 zł.

Noclegi i posiłki zapewniają sobie uczestnicy we własnym 
zakresie oraz na własny koszt. Istnieje możliwość skorzy-
stania z  usług hotelu Nadmorski w  Gdyni, który  znajduje 
się w  bezpośrednim sąsiedztwie kortów, na  których  roz-
grywany będzie turniej, na  preferencyjnych warunkach. 
Uczestnikom hotel proponuje zniżkę w  wysokości 15% 
od ceny dnia.

Koszt udziału osób grających w  Mistrzostwach wynosi 
490 zł. Organizatorzy informują, że  można się zwracać 
do  właściwej izby radców prawnych o  dofinansowanie 
udziału w  Mistrzostwach. Natomiast, koszt udziału osób 
kibicujących, którzy  będą korzystali z  cateringu to  60 zł 
za jeden dzień.

Organizatorzy informują, że wejście na korty możliwe jest 
wyłącznie w obuwiu na płaskim obcasie.
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III UZP 2/22

Uchwała 7 sędziów

Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych z dnia 18 maja 2022 r.

Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależ-
nione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 
przez okres przynajmniej jednego miesiąca

______________________________________________________

III CZP 28/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 maja 2022 r.

Wytoczenie przez rodzica w imieniu dziecka powództwa 
o ochronę dóbr osobistych przeciwko drugiemu z rodzi-
ców tego dziecka jest czynnością z zakresu reprezentacji 
dziecka (art. 98 KRO)

______________________________________________________

III CZP 46/22

Skład 3 sędziów

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2022 r.

Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy 
przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upły-
nął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 
2018 r. o zmianie ustawy– Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1104), kończy się ostatniego dnia 
roku kalendarzowego (art. 118 zdanie drugie k.c. w związku 
z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy).

______________________________________________________

III CZP 82/22

Uchwała 3 sędziów

Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Artykuł 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych uchyla obowiązek 
wezwania do uiszczenia opłaty w wysokości stałej lub sto-
sunkowej, obliczonej od wskazanej przez stronę wartości 
przedmiotu zaskarżenia, od nieopłaconej apelacji wniesio-
nej przez radcę prawnego w sytuacji, gdy doszło do oddale-
nia jej wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ma ten 
skutek, że termin do uiszczenia opłaty rozpoczyna bieg od 
chwili doręczenia stronie postanowienia o oddaleniu tego 
wniosku.

______________________________________________________

Orzeczenia
III CZP 83/22

Uchwała 3 sędziów

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 maja 2022 r. 
Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postę-
powania umowę kredytu hipotecznego denominowa-
nego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie 
jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, 
której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową 
zawartą przez ten bank z innym podmiotem (art. 48 § 1 
pkt 1 k.p.c.).

______________________________________________________

III CZP 86/22

Uchwała 3 sędziów

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 maja 2022 r. 
Jeżeli na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 4 ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
prezes sądu zarządził rozpoznanie apelacji w składzie 
trzech sędziów, sprawa powinna zostać rozpoznana przez 
skład sądu złożony z dotychczasowego sędziego referenta, 
a pozostali sędziowie powinni zostać przydzieleni losowo 
zgodnie z art. 47a Prawa o ustroju sądów powszechnych, 
nawet gdy w sprawie uprzednio wyznaczony był skład 
trzyosobowy, który przestał być składem właściwym do 
rozpoznania sprawy na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

______________________________________________________

III CZP 56/22

Uchwała 3 sędziów

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 kwietnia 2022 r. 
W sprawie wszczętej i niezakończonej w pierwszej instan-
cji przed wejściem w życie art. 442 pkt 1 KPC, sąd drugiej 
instancji uwzględnia zarzut naruszenia tego przepisu, gdy 
to uchybienie mogło mieć wpływ na wynik sprawy; w takiej 
sytuacji uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do 
ponownego rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu 
z sądem pierwszej instancji.

______________________________________________________

§§ §
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Bieg Fabrykanta 
Mistrzostwa Polski Radców Prawnych 

w biegu na 10 km w Łodzi –  
27 sierpnia 2022 r.

Komisja ds. sportu, integracji i turystyki przy OIRP Gdańsk 
serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków sportów bie-
gowych do udziału w corocznych Mistrzostwach Polski 
Radców Prawnych w biegu na 10 km w Łodzi, które odbędą 
się 27 sierpnia 2022 r.

Dla tych co już brali udział w poprzednich edycjach rekla-
mować tej imprezy nie trzeba, a pozostałych informuję, że 
nie pożałujecie i na długo zapamiętacie udział w tej niesa-
mowitej przygodzie- zapraszamy.

Rywalizacja i dobra zabawa rozgrywać się będzie na 
dystansie 10km, uwieńczeniem której będzie nie tylko 
zdobyty medal i satysfakcja, ale też możliwość integracji 
z naszymi kolegami z Łodzi.

Wyjazd planowany jest w dniu 27 sierpnia, natomiast 
powrót na dzień 28 sierpnia.

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać  na stronie 
internetowej  organizatora Bieguwww.biegfabrykanta.pl., 
zaznaczając w odpowiedniej rubryce wolę udziału w VII 
Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów. 

Uczestnicy MPRP zobowiązani są do uiszczenia wpiso-
wego zgodnie z regulaminem Biegu Fabrykanta. Ze strony 
OIRP można spodziewać się pokrycia kosztów noclegu 
i dojazdu. 

Jeśli chodzi o szczegóły, proszę kontaktować się  
z przewodniczącym Komisji pod adresem  
e-mail: tomasz.oleksiewicz@oirp.gda.pl
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III CZP 32/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2022 r.

Jeśli umowa zbycia prawa użytkowania wieczystego na 
skutek skargi pauliańskiej została uznana za bezskuteczną, 
to w postępowaniu egzekucyjnym w razie zbiegu upraw-
nień wierzyciela pauliańskiego i wierzyciela hipotecznego 
osoby trzeciej, należy stosować reguły pierwszeństwa 
wynikające z ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczy-
stych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204). Dotyczy to 
sytuacji, gdy zabezpieczenie hipoteczne powstało przed 
ujawnieniem w księdze wieczystej roszczenia wierzy-
ciela pauliańskiego. Natomiast jeśli wierzyciel pauliań-
ski zakwestionował skutecznie ustanowienie hipoteki 
w trybie skargi pauliańskiej pierwszeństwo rozstrzyga się 
na podstawie art. 531 § 1 i 2 KC.

______________________________________________________

III UZP 10/21

Skład 7 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych z dnia 10 lutego 2022 r

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzą-
cej pozarolniczą działalność ustaje w przypadku opłacenia 
składki w terminie, ale w wysokości niższej niż należna

______________________________________________________

§
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III CZP 40/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indek-
sowanego do waluty obcej są postanowienia, w których 
kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego ozna-
czenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości 
zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości 
rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wyni-
kają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia 
tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria 
uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie 
są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu 
art. 3851 KC.

______________________________________________________

III CZP 75/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w termi-
nie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje 
skutków prawnych (art. 256 § 3 w zw. z art. 169 § 1 KSH).

______________________________________________________

III CZP 81/22

 Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania 
z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony 
środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem 
lotniska (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska, jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1973) nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia 
odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nierucho-
mości, określonego w art. 129 ust. 2 tej ustawy.

______________________________________________________

III CZP 90/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Małoletni będący rodzeństwem (przyrodnim) nie są 
uczestnikami postępowania w sprawie o ustalenie kontak-
tów między nimi.

______________________________________________________

III CZP 85/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręcze-
nie postanowienia z uzasadnieniem nie stanowi przesłanki 
dopuszczalności zażalenia na postanowienie, o którym 
mowa w art. 7661 § 1 KPC.

______________________________________________________

III CZP 44/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 kwietnia 2022 r.

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonaw-
czego zamiast utraconego sąd nie bada, czy roszczenie 
objęte tytułem wykonawczym przedawniło się

______________________________________________________

III CZP 12/22

Uchwała 3 sędziów

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 kwietnia 2022 r. 
Postanowienie o uchyleniu wyroku i umorzeniu postępo-
wania sąd drugiej instancji na posiedzeniu niejawnym może 
wydać w składzie trzech sędziów

______________________________________________________

III CZP 48/22

Uchwała 3 sędziów 

Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 marca 2022 r

Przewidziana w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców sankcja 
nieważności nie ma zastosowania do nabycia nieruchomo-
ści na podstawie prawomocnego postanowienia o podziale 
majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej 
między małżonkami.

______________________________________________________



114 GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI 


