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Szanowni Czytelnicy!

Jest nam niezmiernie miło przekazać naszym Czytelnikom kolejny numer Gdańskiego Biuletynu Rad-
cowskiego. Ostatnie kilka miesięcy obfitowało w szereg niezwykle doniosłych wydarzeń dla Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. 

Z niezwykłą przyjemnością publikujemy sprowadzania z m.in. z uroczystej Gali zorganizowanej przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku celem uczczenia 40-lecia powstania samorządu radców 
prawnych w Polsce.

Równie znamienitym przedsięwzięciem była pierwsza edycja spotkania „Business. Algorithm. Law. 
International Conference on Artificial Intelligence and Cybersecurity” zorganizowanego Komisję 
Prawa Nowych Technologii działającej przy naszej Izbie.

Przypominamy, że za naszą wschodnią granicą nadal trwa wojna. Przypominamy o trwającym apelu 
kolegów i koleżanek z Ukraińskiej Krajowej Izby Adwokackiej i zachęcamy Państwo do rozważenia 
wsparcia finansowego adwokatury ukraińskiej – przypomnienie rachunków banków znajdą Państwo 
w dalszej części niniejszego wydania

W związku z kończącym się rokiem 2022r. pragniemy wszystkim Państwu złożyć Noworoczne życze-
nia. Niech zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim zdrowie, pokój, życzliwość i spełnienie marzeń. 
W te piękne i wyjątkowe w roku chwile, pragniemy przekazać najlepsze życzenia pogodnych, zdro-
wych i radosnych dni, i szczęśliwego Nowego Roku.

Zapraszamy do lektury!

Szanowni 
Czytelnicy!
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 
Szanowni Czytelnicy Biuletynu,
Mijający rok upłynął pod znakiem przygotowań do obchodów i obchodów jubileuszu 40-lecia powstania 
samorządu radcowskiego świętowanego kolejno przez wszystkie Izby oraz KRRP. Uroczystości Gdańskiej 
Izby związane z jubileuszem już za nami. Migawki z tych niezapomnianych chwil znajdziecie Państwo w Biu-
letynie. Ucieszyło nas powodzenie zorganizowanej z okazji jubileuszu przez Komisję ds. Nowych Technologii 
Międzynarodowej Konferencji BAL poświęconej prawnym i biznesowym aspektom sztucznej inteligencji, 
a także udział wielu wybitnych ekspertów krajowych i zagranicznych. Gala 40-lecia celebrowana w dostoj-
nych murach Akademii Muzycznej w Gdańsku zgromadziła przedstawicieli wszystkich pokoleń gdańskiego 
samorządu radcowskiego. Miło było przyjmować od dostojnych gości wyrazy uznania dla dokonań naszej 
Izby i jej członków. Bankiet po Gali cieszył się rekordową frekwencją, a atmosfera wieczoru była tak wspa-
niała, że aż trudno się było rozstać. 

Nie samym jednak jubileuszem żyliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Sprawnie działały poszczególne Komisje 
Rady. Miało miejsce szereg ciekawych spotkań, szkoleń, akcji edukacyjnych i pro bono, wystąpień na forum 
międzynarodowym, co skrupulatnie zaanonsowane i odnotowywane zostało przez Rzeczników Prasowych 
Izby na naszej www. 

W obliczu inflacji po gorących dyskusjach koniecznym okazało się podniesienie składki radcowskiej. Ta nie-
łatwa decyzja pozwoli na kontynuowanie naszych samorządowych zadań i mam nadzieję, spotka się ze 
zrozumieniem członków Izby. 

Powoli zbliżają się Święta i nadchodzi kolejny Nowy Rok, rok nadziei na lepsze dla wymiaru sprawiedliwo-
ści czasy. Z tej okazji pozwólcie Państwo, że w imieniu własnym oraz członków Rady OIRP w Gdańsku złożę 
Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia miłości, wzajemnej życzliwości, spokoju, pokoju, poczucia spra-
wiedliwości i mimo wszystko optymizmu. Pamiętajcie też proszę o naszych kolegach prawnikach ukraińskich 
i okażcie im swoje wsparcie, bo dla nich także mimo wojny nadchodzą Święta.



GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI4 GDAŃSKI BIULETYN RADCOWSKI 5

Gdański Biuletyn 
Radcowski nr 4/2022

SPIS TREŚCI

SŁOWO DZIEKANA ..............................................................................2

OD REDAKCJI .......................................................................................3

RADA OIRP .........................................................................................  5

• GALA 40 LECIA OIRP W GDAŃSKU – 15 PAŹDZIERNIKA 2022 

ROKU – RELACJA ............................................................................. 5–6

• ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WPIS NA 

LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH  .............................................................. 7

KOMISJE OIRP ..................................................................................... 8

• PROJEKT “ZDOLNI Z POMORZA” – RELACJA ZE SPOTKANIA 

Z DNIA 29.09.2022 R.  .........................................................................  8

• I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDIACYJNO-

ARBITRAŻOWA W GDAŃSKU – RELACJA  .....................................  9–10

• CO W KULTURZE W PAŹDZIERNIKU SIĘ DZIAŁAŁO?  .......................  10

• „BUSINESS. ALGORITHM. LAW. INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 

CYBERSECURITY” – RELACJA  ....................................................... 11–12

• KONFERENCJA METODYCZNO-NAUKOWA “UCZMY 

JAK WŁĄCZAĆ BEZ WŁĄCZANIA. ODCZAROWUJEMY 

SPECJALNOŚĆ” 24.11.2022 R.  .......................................................  13–14

Z ŻYCIA IZBY: ....................................................................................  15

• UROCZYSTE ŚLUBOWANIE  

RADCÓW PRAWNYCH 2022R. ...........................................................  15

• NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA DLA RADCÓW 

PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW 

RADCOWSKICH  .................................................................................  16

• WYNIKI LOSOWANIA RADCÓW PRAWNYCH DO OBSŁUGI 

PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ROK 2023 .........  17

• FBE KONGRES PALERMO – RELACJA  .......................................... 18–19

• WSPARCIE  

UKRAIŃSKIEJ KRAJOWEJ IZBY ADWOKACKIEJ  ................................  20

• RESOLUTION OF THE HUMAN RIGHTS COMMISSION  ......................  21

KRRP ...............................................................................................  22

• MAILOWE ATAKI SZANTAŻYSTÓW. CO ROBIĆ? ................................ 22

APLIKANCI ........................................................................................23

• ORGANIZACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2023  .................................. 23

PRO BONO ........................................................................................  24

• CENTRUM KOORDYNACJI POMOCY PRAWNEJ POWSTAŁO, 

BY UDZIELAĆ W POLSCE POMOCY PRAWNEJ PRO BONO 

OSOBOM POSZKODOWANYM WOJNĄ W UKRAINIE  .......................  24

KRAJ .................................................................................................  25

• ZMIANY W SYSTEMIE PROK-SYS. KOLEJNE UŁATWIENIE 

DLA RADCÓW PRAWNYCH  ............................................................... 25

• PRZYPOMNIENIE WS. ZAŁOŻENIA KONT NA SĄDOWYM 

ORTALU INFORMACYJNYM  ............................................................... 25

WSPOMNIENIA, RELACJE, SPORT I TURSTYKA .................................  26

• VII MISTRZOSTWA POLSKI RADCÓW PRAWNYCH I 

APLIKANTÓW RADCOWSKICH W BIEGU NA 10 KM – RELACJA .......  26

• WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI DO JORDANII  ......................................27

• BIEG FABRYKANTA MISTRZOSTWA POLSKI RADCÓW 

PRAWNYCH W BIEGU NA 10 KM W ŁODZI – 27 SIERPNIA 2022 R.  .  28

ORZECZNICTWO ...............................................................................  29

• ORZECZENIA SN  .........................................................................  29–31

ODESZLI OD NAS...............................................................................  32

• WSPOMNIENIE RADCÓW PRAWNYCH KTÓRZY ODESZLI W 

CIĄGU OSTATNIEGO ROKU  ................................................................ 32

RADA OIRP

GALA 40 LECIA OIRP W GDAŃSKU 
– 15 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU – RELACJA
15 października 2022 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, przy ul. Łą-
kowej 1-2 odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Gdańsku celem uczczenia 40-lecia powstania samorządu radców prawnych w Polsce.
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Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in.: Prezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróśćik, 
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Borawski, 
Wiceprezydent Gdyni r.pr. Katarzyna Gruszecka-Spychała, 
Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska r.pr. 
Mateusz Skarbek, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Gdańsku Bartosz Golejewski, Prezes Rady Izby Notarial-
nej w Gdańsku Wacław Jankowski, Wiceprezes Krajowej 
Rady Radców Prawnych Aleksandra Gibuła, Wiceprezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych Ewa Gryc-Zerych, Wice-
prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Korwek, 
Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 
Bartłomiej Tkacz, Przewodniczący Wyższego Sądu Dys-
cyplinarnego Krzysztof Górecki, Izabela Konopacka 
– Wiceprezes Federacji Adwokatur Europejskich Dzie-
kan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. prof. UG 
Wojeciech Zalewski, oraz wielu innych znamienitych gości, 
w tym przedstawiciele prawie wszystkich Okręgowych Izb 
Radców Prawnych w Polsce.

Galę otworzyło uroczyste powitalne wystąpienie Dziekan 
Rady OIRP w Gdańsku Magdaleny Witkowskiej. Pani Dzie-
kan podkreśliła, m.in., że funkcjonowanie Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w mieście takim jak Gdańsk, mieście 
„Solidarności”, wolności, otwartym na świat, wrażliwym na 
potrzeby społeczności lokalnych, zobowiązuje i ma wpływ 
na to, czym wyróżnia się gdańska Izba.

Są to szczególnie trzy obszary działalności:

współpraca pro bono z organizacjami pozarządowymi 
i samorządami lokalnymi, wspierającymi osoby dyskrymi-
nowane, bezdomne, doświadczające przemocy, uchodź-
ców, w ostatnim czasie tych z Ukrainy, którym radcowie 
i aplikanci jako wolontariusze świadczą pomoc prawną;

edukacja prawna młodzieży szkolnej i nauczycieli oraz 
mieszkańców regionu w ramach różnego rodzaju akcji 
organizowanych przez gdańską Izbę, takich chociażby jak 
Niebieski Parasol Radcy Prawnego, mających na celu pod-
niesienie świadomości prawnej naszych obywateli;

współpraca z zagranicznymi samorządami i organiza-
cjami prawniczymi, w ramach m.in. Spotkań Izb Bliźnia-
czych z Exeter, Rennes, Leuven, Erlangen, Verony, Bilbao, 
poprzez zawieranie porozumień bilateralnych np. z Izbą 
z Verony, organizowanie wspólnych konferencji z Izbami 
z Shenzhen i Hong Kongu oraz członkostwo gdańskiej Izby 
w Europejskim Stowarzyszeniu Prawników (AEA-EAL), czy 
też ostatnio przystąpienie do Federacji Adwokatur Euro-
pejskich (FBE).

Po Pani Dziekan głos kolejno zabierali zaproszeni oficjele.

Ważnym punktem wydarzenia była projekcja okolicz-
nościowego filmu, w którym byli i obecna Dziekan dzie-
lili się swoimi wspomnieniami związanymi z istotnymi 

wydarzeniami dla samorządu radcowskiego w okresie pia-
stowania przez nich kadencji dziekańskich. Film kończyły 
życzenia pomyślności kierowane do całego niebieskiego 
samorządu.

Kulminacyjnym punktem obchodów 40-lecia było wręcze-
nie honorowych złotych i srebrnych odznak “Zasłużony dla 
Samorządu Radców Prawnych”. Złotą odznakę otrzymał 
r.pr. Michał Jasiak. Natomiast laureatami srebrnych zostali 
Anna Austen-Palicka, Ewa Bożko-Kozikowska, Agnieszka 
Budzyńska, Adam Chudziński, Dorota Chylińska, Izabela 
Duczyńska, Grażyna Gliniewicz, Joanna Friedrich-Sarad, 
Małgorzata Jaskólska, Krzysztof Jóźwiak, Adam Kaczko, 
Anna Kluczek-Kollar, Magdalena Krzyżanowska-Mierzew-
ska, Katarzyna Ludwichowska, Joanna Łojkowska, Jakub 
Puszkarski, Barbara Sikorska, Rafał Tołwiński, Michał 
Urban oraz Tomasz Wolny-Dunst.

Odznaki wręczali Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz 
Dziekan Rady OIRP w Gdańsku Magdalena Witkowska.

Dodatkowo Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdań-
sku wybranym przez siebie osobom, w podziękowaniu 
za ich pracę na rzecz gdańskiego OIRP wręczyła okolicz-
nościowe medale 40-lecia. Oprócz zasłużonych radców 
prawnych uhonorowani zostali również m.in. byli i obecni 
pracownicy Izby.

Galę zakończył występ artystyczny kwartetu pod prze-
wodnictwem Pawła Zagańczyka, a także koncert Zespołu 
5/6.

Po Gali wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczysty 
bankiet w Hotelu Sadova.

Zawiadomienie  
o złożonych wnioskach  

o wpis na listę radców prawnych
Stosownie do treści § 12 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie regulaminu prowa-
dzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku 
informuje, że niżej wymieniona osoba złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

Jacek Michał Olszewski

Maja Góral

§
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Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że OIRP 
w Gdańsku uczestniczy w projekcie Zdolni z Pomorza.

Dnia 29.09.2022r. odbyło się jedno ze spotkań projek-
towych, a przedstawicielem naszej Izby były mec. Ewa 
Bożko-Kozikowska.

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego pro-
jektu innowacyjnego “Pomorskie – dobry kurs na edu-
kację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspo-
zycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki 
(WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez 
Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn 
„Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane 
przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), 
szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd 
Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) 
– w tym również projekty “Pomorski program pomocy sty-
pendialnej”.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie 
uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez 
właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia 
(w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające 
nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.U-
E.L.2006.394.10):

• matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-
-technicznych,

• informatycznych,

• umiejętności uczenia się,

• społecznych,

• inicjatywności i przedsiębiorczości.

Zaproszenie OIRP w Gdańsku jest potrzebą uczestniczek 
i uczestników sieci od 3 lat. Panie i panowie z sieci zgła-
szają, że konieczne jest dla nich uczestnictwo w spotkaniu, 
na którym ekspert zewnętrzny zajmie się tematem prawa- 
nie tylko oświatowego ale i karnego oraz cywilnego.

Projekt “Zdolni z Pomorza”  
– relacja ze spotkania z dnia 29.09.2022 r.

20 października 2022 r. , tj. w Między-
narodowym Dniu Mediacji, w Europej-
skim Centrum Solidarności w Gdańsku 
odbyła się I Ogólnopolska Konferen-
cja Mediacyjno-Arbitrażowa, której to 
jednym ze współorganizatorów była 
Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Gdańsku.

Tematyka konferencji podkreślała 
potrzebę dialogu społecznego oraz 
ideę rozwiązywania sporów m.in. 
gospodarczych, cywilnych, rodzin-
nych czy pracowniczych przy pomocy 
alternatywnych metod rozwiązywa-
nia sporów jak mediacja czy arbitraż.

Konferencja dedykowana była dla 
wszystkich osób i podmiotów zain-
teresowanych mediacją i arbitrażem, 
w szczególności do: przedsiębiorców, 
pracodawców, sędziów, mediatorów, 
prawników, pracowników naukowych 
oraz przedstawicieli wielu innych 
zawodów i specjalizacji.

Celem Konferencji było promowanie 
w społeczeństwie umiejętności roz-
wiązywania powstających sporów 
zbiorowych lub indywidualnych 
w pierwszej kolejności w drodze uzna-
nych metod rozwiązywania sporów 
jak mediacja czy arbitraż, uprzedzając 

I Ogólnopolska Konferencja  
Mediacyjno-Arbitrażowa  

w Gdańsku – relacja
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tym samym niepokoje społeczne 
w następstwie drogę sądową. Takie 
umiejętności budują społeczeństwo 
obywatelskie świadome swoich praw 
i obowiązków umiejące rozwiązywać 
spory i problemy na zasadzie dialogu, 
w drodze negocjacji, ustaleń, czy ugód.

Jest nam niezmiernie miło przeka-
zać, że nagrodę kapituły “Biznes 
Wybiera Mediację” z rąk Sędziego 
Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku, przewodniczącego 
kapituły, otrzymała nasza koleżanka, 
radca prawna Anna Machnikowska, dr 
hab., prof. UG.

W ramach debaty “Mediacje i arbitraż 
– narzędzia budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego” moderowanej 
i prowadzonej przez Panią Annę Klu-
czek-Kollar, radcę prawną, mediatorkę 
i arbitra, Wicedziekan Rady Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych w Gdań-
sku, uczestniczyli m.in. Pan Jacek Ben-
dykowski, radca prawny, Wiceprezes 
Arbitrażowego Sądu Budowlanego 

przy SIDIR w Warszawie, oraz wymie-
niona już powyżej Pani dr hab. Anna 
Machnikowska, prof. UG, Kierownik 
Katedry Postępowania Cywilnego, 
Wydział Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Gdańskiego, a także Pani 
Agnieszka Majewska, radca prawny 
Pełnomocnik Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw

Co w kulturze w październiku  
się działało?

W dniu 17 października 2022 roku w Sopocie, tradycyjnie w Księgarni Smak 
Słowa miało miejsce spotkanie z Magdą Krzyżanowską – Mierzewską – radcą 
prawnym OIRP Gdańsk. Magda pracowała przez wiele lat w Kancelarii Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka. Jest autorką licznych publikacji o orzecznic-
twie Trybunału, wymiarze sprawiedliwości i ochronie praw człowieka, a także 
współautorką (wraz z Jerzym Krzyżanowskim) rodzinnej opowieści biogra-
ficznej „Według ojca, według córki” wyróżnionej Nagrodą historyczną tygo-
dnika „Polityka” oraz współautorką (z Aldoną Wiśniewską) książki „Olga, córka 
„Wilka”. Podczas spotkania, które prowadziła Dziekan OIRP Magdalena Wit-
kowska, przy filiżance kawy, mieliśmy okazję posłuchać i uczestniczyć w intere-
sującej rozmowie o książkach, ale też o życiu i wielu innych, ważnych (i nie tylko) 
sprawach.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach i imprezach kulturalnych.

Komisja ds. Kultury

Joanna Friedrich-Sarad, Dorota Chylińska, Marta Małysa, Anna Szarmach

„Business. Algorithm. Law. International 
Conference on Artificial Intelligence  

and Cybersecurity” – relacja

To było wspaniałe wydarzenie.

Za nami pierwsza edycja spotkania „Busi-
ness. Algorithm. Law. International Confe-
rence on Artificial Intelligence and Cyberse-
curity” zorganizowanego przez Okręgową 
Izbę Radców w Gdańsku Regional Bar Asso-
ciation in Gdańsk, Komisja Prawa Nowych 
Technologii New Technologies Committee 
OIRP Gdańsk.

Spotkanie w międzynarodowej atmosferze 
uświetniło jubileusz 40-lecia Samorządu Radców Praw-
nych w Polsce. To była wspaniała okazja, żeby w gronie 
ekspertów omówiać czas dynamicznych przemian techno-
logicznych a takze wyzwań prawnych i etycznych jakie te 
przemiany generują.

Rozpoczęliśmy od postawienia zasadni-
czych pytań, cyfrowa reforma czy rewo-
lucja, sztuczna inteligencja i jej prawne 
aspekty integracji z rynkiem i kulturą. 
W jakim kierunku zmierzają uregulowa-
nia prawne związane ze sztuczną inte-
ligencją, jak kształtować odpowiedzial-
ność z nią związaną i kwestie etyczne.

Prof. Zdzisław Brodecki, Manuel Desan-
tes Real, Wojciech Wiewiórowski, 
Ricardo Baeza – Yates

Omówiliśmy rolę technologii w wyzwaniach 
prawnych stojących przed nami, w jakim kie-
runku zmierza cyfryzacja wymiaru sprawie-
dliwości, wreszcie jak zmieniają się zawody 
prawnicze. Czy inteligentne innowacje 
wspierają prawnika poprzez LegalTech czy 
może zmierzają do tego, aby go zastąpić.

Przemysław ‘Paul’ Polanski, Iain G. Mit-
chell, prof. UŚ dr hab. Darek Szostek, Felix 
Feng, Francesco Spina, Dr Jeff Cao, 

Lyle Vander Schaaf, Wilfried Bernhardt, Carmen 
Raal,  Gabriela Bar,  Amirali Nasir, Marek Świerczyński, 
Zbigniew Więckowski, Paweł Chyc, Paweł Kardasz

Duży nacisk położyliśmy na kwestie zabezpieczania 
danych i ich ochrony – październik to przecież Europejski 

Miesiąc Cyberbezpieczeństwa.

Andrzej Nowodworski, T.J. Shen, Seba-
stian Zimnol

Nie zabrakło przedstawicieli biznesu, 
którzy podzieli się swoimi spostrzeże-
niami jaki jest wpływ nowych techno-
logii na sposób myślenia o prawie i jakie 
są oczekiwania rynku związane z regu-
lacjami IP i AI. Warto było zapoznać się 
z praktycznymi aspektami związanymi 
z automatyzacją i robotyzacją procesów 
oraz z planami związanymi z utworzo-
nym Pomeranian Digital Innovation Hub, 
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który ma wesprzeć przedsiębiorców w cyfryzacji ich bizne-
sów.

Radosław Wika, Jacek Figuła, Bartosz Sobolewski, Jaro-
sław Parzuchowski

Dziękujemy za międzynarodowy wymiar tego wydarzenia, 
który umożliwił wymianę doświadczeń prawników z wielu 
stron świata:

The European Association of Lawyers (AEA-EAL), Fédéra-
tion des Barreaux d’Europe,

The Law Society of Hong Kong, Shenzhen Lawyers Associa-
tion, e-Estonia Briefing Centre, CentrumGovTech Polska.

Żyjąc w czasach dynamicznych cyfrowych przemian 
musimy mieć świadomość w kształtowaniu i stosowaniu 
prawa, a także roli prawników w tym procesie. Sztuczna 
inteligencja, algorytmy, własność intelektualna i cyber-
bezpieczeństwo to wyzwania i szanse. To także związana 
z tym odpowiedzialność. I tą problematyką warto się dzie-
lić. Również biznes i rynek mają sprecyzowane oczekiwa-
nia związane z prawnymi aspektami w zmieniającym się 
obrocie gospodarczym.

Dziękujemy za wszystkie informacje zwrotne od Was, 
które utwierdzają nas w przekonaniu, że ciekawa tema-
tyka spotkania, dobór prelegentów, ich cenne myśli, spo-
strzeżenia i wizje, umiejętność stawiania odważnych pytań 
o przyszłość i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na nie, to 
recepta do udaną konferencję.

Warto było włożyć wysiłek w organizację i czerpać przy-
jemność z dyskusji. Dziękujemy organizatorom, prelegen-
tom i uczestnikom, to był zaszczyt Was gościć i świetny 
czas!

Specjalne podziękowania i gratulacje  dla  Magda-
lena Witkowska za stworzenie atmosfery i możliwości do 
realizacji tego wydarzenia. Gratulujemy i dziękujemy orga-
nizatorom:

New Technologies Committee:

Anna Austen Palicka 
Marta Dargas Draganik 
Małgorzata Węgrzak 
Adam Kaczko 
Marek Stanke

Thank you for making our conference GREAT! 

Nasi sponsorzy i partnerzy:

ERGO Hestia,

Wolters Kluwer,

InvestGDA

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna| Polska Strefa 
Inwestycji,

Inkubator STARTER

Konferencja Metodyczno-Naukowa 
“uczMY jak włączać bez włączania. 

Odczarowujemy specjalność”  
24.11.2022 r.

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się  Międzynarodowa 
Konferencja Metodyczno-Naukowa “uczMY jak włączać 
bez włączania. Odczarowujemy specjalność” pod Patrona-
tem Honorowym Prezydenta Miasta Gdańska.

Organizatorami konferencji były: Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Gdańsku, SP69 w Gdańsku Krystyna Baryś 
i ZSS nr 2 w Gdańsku Paweł Drobnik Współorganizato-
rami: ZSP8, SP Specjalna 26, SP1, SP57, SP 35 z oddziałami 
sportowymi.

W konferencji wzięli udział nasi radcowie prawni:

•	 Ewa Bożko – Kozikowska, która udzielała konsultacji 
prawnych oraz była prelegentem i opowiadała o praw-
nych aspektach pracy z uczniem ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi w szkole i poza nią;

•	 Tomasz Witt jako ekspert w odwróconej debacie 
okswordzkiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 
w Gdańsku;

•	 Izabela Duczyńska jako ekspert w odwróconej debacie 
okswordzkiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku,

•	 Agnieszka Michalak jako ekspert w odwróconej debacie 
okswordzkiej w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku, 
Mariusz Dybowski jako ekspert w odwróconej debacie 
okswordzkiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku;

•	 Dawid Rogoziński jako ekspert w odwróconej debacie 
okswordzkiej w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami 
Sportowymi w Gdańsku oraz;
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•	 aplikant radców prawnych Mariusz Krawiec jako eks-
pert w odwróconej debacie okswordzkiej w Szkole Pod-
stawowej nr 69 w Gdańsku.

Konferencja powyższa była kolejnym etapem działań, 
w ramach współpracy i wspólnego projektu SP nr 69 
w Gdańsku, Okręgowej Izby Radów Prawnych w Gdańsku 
i ZSS nr 2 w Gdańsku – „Człowiek jest ważny”. Za nami 
sześć „Odwróconych debat oksfordzkich” wg wypracowa-
nego wspólnie scenariusza debaty, w oparciu o innowa-
cyjne rozwiązania w pracy z uczniem, z uwzględnieniem 
dostosowanych metod pracy do ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Z aktywnym udziałem uczniów, przedstawicieli środowiska 
lokalnego i rodziców odbyły się już debaty: „Europa posze-
rza horyzonty”, „Człowiek jest ważny”, „Ku wartościom 
i z wartościami”, „Dzieci i ryby głosu nie maj, może jednak 
mają”, „Na trawie prawie”, „Jak włączać bez włączania”. 
Inauguracja projektu to rok szkolny 2018/2019. Zaprosi-
liśmy wówczas do wspólnych dyskusji uczniowskich, Spo-
łeczność SP57 w Gdańsku. W kolejnym roku zaprosiliśmy 

uczniów z ZSP nr 8 w Gdańsku oraz SP nr 35 z Oddziałami 
Sportowymi w Gdańsku”

opracowanie przygotowała:

radca prawny Ewa Bożko – Kozikowska Wiceprzewodni-
cząca Komisji ds. edukacji i pro bono przy OIRP w Gdańsku

Uroczyste ślubowanie  
radców prawnych 2022r.

Wspaniała uroczystość ślubowania radców prawnych za 
nami!

Podniosłe chwile młodzi radcowie prawni przeżyli w audy-
torium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ślubowanie złożyło wobec Dziekan Rady Magdaleny Wit-
kowskiej 99 osób. Witamy w naszej radcowskiej rodzinie! 
Nie zabrakło doskonałych przemówień dziekan Magda-
leny Witkowskiej, dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej 
Bartosza Golejewskiego, wicedziekana Wydziału Prawa 
i Administracji dra hab. Marcina Wiszowatego.

Wyróżnienia za doskonałe wyniki na egzaminie radcow-
skim otrzymały następujące osoby:

•	 Dawid Rogoziński;
•	 Jakub Topolewicz;
•	 Jakub Duray;
•	 Beata Knut-Stasiuk;
•	 Marta Kulpa;
•	 Łukasz Mroziak;
•	 Oskar Rolewicz;
•	 Małgorzata Walkusz-Lewandowska.

Wyróżnienia za najwyższą średnią podczas aplikacji przy-
padły:

•	 Arturowi Gruszczyńskiemu;
•	 Marcie Donarskiej;
•	 Oliwii Ginnie.

Gratulujemy!

Na długo w pamięci obecnych pozostaną wyśmienite 
mowy starościny roku Agnieszki Kołodziej oraz Dawida 
Rogozińskiego.

Jeszcze raz składamy wszystkim ślubującym serdeczne 
gratulacje!
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System informatyczny PROK-SYS, funkcjonujący we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, 
pozwala m.in. na zapoznanie się z udostępnionymi aktami 
zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w spra-
wach karnych. Dostęp do akt uzyskuje się za pośrednic-
twem Portalu Przeglądania Akt. Teraz logowanie do ser-
wisu możliwe jest także przez usługę login.gov.pl.

Do tej pory w celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych 
akt za pośrednictwem internetu, należało w jednostce pro-
kuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację 
czy akta sprawy karnej, w której radca prawny pełni rolę 
obrońcy lub pełnomocnika, są zdigitalizowane, a następnie 
zawnioskować do prokuratora prowadzącego postępowa-
nie o uzyskanie dostępu do tych akt poprzez Portal Prze-
glądania Akt.

Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu 
trwania udostępnienia, radca prawny otrzymywał login 
i hasło do zalogowania się do PPA.

W październiku 2022 r. uruchomiono w Portalu Prze-
glądania Akt usługę login.gov.pl, która daje możliwości 

Nowa składka członkowska dla radców 
prawnych, emerytów i rencistów  

oraz aplikantów radcowskich
logowania się stron postępowania do PPA bez koniecz-
ności posługiwania się loginem i hasłem wygenerowanym 
z systemu PROK-SYS.

Jest to znaczne ułatwienie dla radców prawnych, ponie-
waż teraz dostęp do zdigitalizowanych akt przez internet 
nie wymaga wcześniejszego odbioru danych do logowania 
w PPA.

Ważne! Radca prawny, aby móc zalogować się na PPA, 
musi mieć profil zaufany.

Warunkiem utworzenia przez prokuratora w systemie 
PROK-SYS udostępnienia dla radcy prawnego z wykorzy-
staniem usługi login.gov.pl jest przekazanie przez radcę 
prawnego prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizo-
wane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostęp-
nienia numeru PESEL.

Portal Przeglądania Akt jest dostępny pod adresem: 
https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

Na stronie PPA znajdują się materiały wideo prezentujące 
sposób zalogowania się do usługi.

· powiat m. Gdańsk (4 punkty):

Maciej Dehnel – wyznaczony radca 
prawny do punktu Gdańsk 6 –  
ul. Dyrekcyjna 5

Małgorzata Stempniewicz – wyzna-
czony radca prawny do punktu 
Gdańsk 7 – ul. Piekarnicza 16

Jan Karolak – wyznaczony radca 
prawny do punktu Gdańsk 8 –  
ul. Reduta Wyskok 6

Patrycja Sobieraj – wyznaczony radca 
prawny do punktu Gdańsk 9 –  
ul. Modrzewskiego 2a

· powiat m. Gdynia (3 punkty):

Daniel Jurewicz – wyznaczony radca 
prawny do punktu Gdynia 3 –  
ul. 3 Maja 27/31

Jakub Nagórko – wyznaczony radca 
prawny do punktu Gdynia 4 –  
ul. 3 Maja 27/31

Dawid Dziewiątkowski – wyznaczony 
radca prawny do punktu Gdynia 5 – 
ul. 3 Maja 27/31

· powiat braniewski (1 punkt):

Monika Karczewska – wyznaczony 
radca prawny do punktu w Braniewie, 
ul. Królewiecka 13

Wyniki losowania radców prawnych  
do obsługi punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na rok 2023

· powiat elbląski (1 punkt):

Dawid Puszcz – wyznaczony radca 
prawny do punktu wg porozumienia

· powiat gdański (1 punkt):

Marcin Drzewicki – wyznaczony 
radca prawny do punktu Kolbudy/
Pszczółki/Przywidz

· powiat kartuski (2 punkty):

Monika Bandelewska – wyznaczony 
radca prawny do punktu Kartuzy 1 – 
ul. 3 Maja 2/15

Magdalena Pastuszak-Silska – wyzna-
czony radca prawny do punktu 
Kartuzy 2 (dzielony z adwokatem) –  
ul. 3 Maja 2/15

· powiat kościerski (1 punkt):

Anna Milkowska – wyznaczony radca 
prawny do punktu w Kościerzynie 
(dzielonym z adwokatem) –  
ul. Krasickiego 4

· powiat nowodworski ( 1 punkt):

Ewa Machalińska – wyznaczony 
radca prawny do punktu w Nowym 
Dworze Gdańskim  
ul. Warszawska 28B

· powiat pucki (1 punkt):

Monika Oktaba-Porożyńska – wyzna-
czony radca prawny do punktu 
w Krokowej

· powiat starogardzki (1 punkt):

Juliusz Podlewski – wyznaczony 
radca prawny do punktu w Starogar-
dzie Gdańskim, ul. Kanałowa 3

· powiat tczewski ( 1 punkt):

Magdalena Lipska – wyznaczony 
radca prawny do punktu w Sta-
rostwie Powiatowym w Tczewie, 
Piaskowa 2

· powiat wejherowski (2 punkty):

Paulina Miksa-Martusewicz – wyzna-
czony radca prawny do punktu 
w Wejherowie, ul. Hallera 1, Centrum 
Organizacji Pozarządowych

Marta Dąbrowska – wyznaczony 
radca prawny do punktu w Chocze-
wie/Łęczycach

· powiat m. Elbląg (1 punkt):

Maciej Słowik – wyznaczony radca 
prawny do punktu w Elblągu – Urząd 
Miejski w Elblągu

· powiat kwidzyński (1 punkt)

Anna Zienkiewicz – wyznaczony 
radca prawny do punktu dzielonego 
z adwokatem w Prabutach
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The European Bars Federation/ Fédération des Barreaux 
d’Europe (FBE), której OIRP w Gdańsku jest aktywnym 
członkiem, w dniach 17-19 listopada br. obchodziła 30-lecie 
organizacji, połączone z corocznym jesiennym kongresem. 
W kongresie OIRP w Gdańsku reprezentowały: Dziekan 
Rady Magdalena Witkowska, Wicedziekan Rady Anna Klu-
czek-Kollar oraz członkini Komisji Praw Człowieka Magda-
lena Krzyżanowska-Mierzewska.

FBE została założona w Barcelonie 23 maja 1992 r. jako 
następca Konferencji Głównych Europejskich Adwokatur. 
Jej siedziba znajduje się w Strasburgu. Członkostwo w FBE 
jest otwarte dla wszystkich krajowych i lokalnych stowa-
rzyszeń prawniczych w ramach Rady Europy. Obecnie FBE 
zrzesza 250 stowarzyszeń reprezentujących ponad 1 000 
000 prawników. Organizacja promuje praworządność, 
nadrzędność prawa, niezawisłość wymiaru sprawiedliwo-
ści i prawo do rzetelnego procesu. Stawia także na obronę 
praw człowieka w Europie i na świecie. Więcej o misji FBE 
można znaleźć na jej stronie internetowej https://www.
fbe.org/about/.

Tegoroczny, jesienny kongres FBE odbył się we Włoszech, 
w Palermo, dzięki gościnności tamtejszej izby adwokackiej 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

Temat przewodni kongresu to „Lawyers under attack.” Bas 
Martens – Prezydent FBE – mówił z czego wynikał dobór 
paneli dyskusyjnych:

„(…) Dlatego tytuł aktualnego programu kongresu „Lawy-
ers under attack” został wybrany, aby uhonorować odważ-
nych kolegów w szalejącej w granicach Europy wojnie. 
Kto by pomyślał, że tak straszny konflikt może wybuch-
nąć w powojennej, nowożytnej Europie? Skutki tej wojny 
wykraczają poza granice Ukrainy. Samorządy prawnicze 

FBE kongres Palermo – relacja

oraz sami prawnicy pomagają uchodźcom, wśród których 
są również prawnicy. W dyskusjach kongresowych zauwa-
żono, że zawód prawniczy narażony jest na „atak”, prawnicy 
są fizycznie zastraszani, w szczególności podczas wykony-
wania swojej codziennej pracy w sprawach karnych. Inną 
obserwacją w całej Europie jest to, że rządy nie zawsze 
stoją po stronie prawnika, gdy dotyczy to podstawowych 
zasad wykonywania zawodu. (…) Trzeci temat, ostatni, ale 
z pewnością nie mniej ważny, dotyczy „ataku” na zawód 
przez współczesne wyzwania, w tym między innymi presję 
rynkową, która oznacza całodobową dostępność prawnika 
do pracy, wpływając w ten sposób na zdrową równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym.”

Dziekan izby adwokackiej Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo, adwokat Antonio Gabriele Armetta 
podkreślał:

„Reformy wymiaru sprawiedliwości na poziomie europej-
skim, zmiany w gospodarce i kryzys związany z pandemią 

miały ogromny wpływ na środowisko prawnicze. Rola izb 
adwokackich stała się zasadnicza w obronie adwokatów 
i zasady praworządności. To właśnie prawnicy dzisiaj, 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, w formie indywidu-
alnej lub stowarzyszonej, muszą bronić praworządności 
w związku z narastaniem konfliktów między narodami, 
podziałami politycznymi oraz starciami społecznymi. Wła-
śnie dlatego wspieranie zasad obrony prawnej, tajemnicy 
zawodowej, staje się podstawowym środkiem przeciwko 
stale rosnącemu pragnieniu ze strony niektórych rządów 
do ograniczenia tych zasad, będących podstawowymi zasa-
dami systemów demokratycznych. Samorządy prawnicze 
muszą zatem stawić czoła nie tylko wyzwaniom związa-
nym z samym prawem, ale także przystępują do wspierania 
swoich kolegów w tym trudnym, długim okresie budzącym 
niepokój oraz troskę o przyszłość zawodu, którego celem 
jest obrona praw wszystkich obywateli.”

Wśród panelistów i panelistek dyskusji dotyczącej stresu, 
obaw i niepokojów mających wpływ na pracę prawników 
była Dziekan Rady Magdalena Witkowska. W panelu 
odnoszącym się do roli prawników w obronie zasady pra-
worządności jako prelegentka udział wzięła Magdalena 
Krzyżanowska – Mierzewska, radca prawna w Europej-
skim Trybunale Praw Człowieka w latach 1998-2018 
oraz członkini Komisji Praw Człowieka OIRP w Gdańsku. 
Wystąpienia obu prelegentem dostępne są pod linkiem: 
https://www.fbe.org/congress-of-
-palermo-2022/.

Kongres, z inicjatywy własnej Komi-
sji Praw Człowieka, przyjął rezolucję 
w sprawie Ukrainy i Polski. Praw-
nicy potępili bezprecedensowy atak 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wyrazili wsparcie dla kole-
gów i koleżanek – ukraińskich prawników świadczących 
pomoc prawną w sytuacji ekstremalnego zagrożenia jakim 
jest wojna. Rezolucja w odniesieniu do Polski podkreśliła: 
naruszanie zasady praworządności przez aktualnie rzą-
dzącą koalicję polityczną, funkcjonowanie sądu konstytu-
cyjnego składającego się z nominantów politycznych, który 
nie stanowi prawidłowego konstytucyjnego elementu sys-
temu trójpodziału władzy, a także powtarzające nieuzna-
wanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w zakresie sprawiedliwych standardów procesowych, 
w tym w szczególności prawa dostępu do bezstronnego 
sądu powołanego zgodnie z prawem. Treść całej rezolucji 
można znaleźć poniżej.

Podczas obrad kongresu odbyły się również spotkania 
Komisji FBE. W spotkaniach Komisji Arbitrażu i Komisji 
Mediacji udział wzięła Wicedziekan Rady Anna Kluczek-
-Kollar (jednocześnie Prezeska Ośrodka Mediacji przy 
OIRP w Gdańsku). Komisja Praw Człowieka obradowała 
w licznym składzie, a aktywny udział w tych obradach 
wzięły Dziekan Magdalena Witkowska i członkini Komisji 
Praw Człowieka OIRP w Gdańsku Magdalena Krzyżanow-
ska – Mierzewska.

Z przyjemnością informujemy, że FBE zaplanowała 
następny jesienny kongres w 2023 r. 
w Gdańsku, wyznaczając jako organi-
zatora tych obrad naszą Izbę.

(relację sporządziła  
Anna Kluczek-Kollar)
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Z ŻYCIA IZBY Z ŻYCIA IZBY

Wsparcie  
Ukraińskiej Krajowej Izby Adwokackiej

Przypominamy o trwającym apelu kolegów i koleżanek 
z Ukraińskiej Krajowej Izby Adwokackiej i zachęcamy Pań-
stwo do rozważenia wsparcia finansowego adwokatury 
ukraińskiej.

Dane do dokonywania wpłat w Euro:

Typ przelewu: Przelew walutowy/zagraniczny (w zależno-
ści od Państwa banku i rodzaju rachunku)

Kraj odbiorcy: Ukraina

Odbiorca: Ukrainian National Bar Association

Adres odbiorcy: UA 04070 Kyiv, Borisoglebska, 3

Numer rachunku: UA673052990000026006006220665

Kod SWIFT/BIC banku: PBANUA2X

Nazwa banku: JSC CB „PRIVATBANK”, 1D HRUSHE-
VSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Miejscowość banku: Kijów

Kraj banku: Ukraina

Tytuł przelewu: Donation for Ukrainian National Bar Asso-
ciation

Prosimy zwrócić uwagę na to, że przelewy zagraniczne poza 
UE podlegają zwykle podwyższonym opłatom bankowym. 
Może się zatem okazać, że przy małych kwotach opłata za 
przelew będzie wyższa niż sama wpłata – w zależności od 
opłat obowiązujących w Państwa banku.

Dane do dokonywania wpłat w USD:

Typ przelewu: Przelew walutowy/zagraniczny (w zależno-
ści od Państwa banku i rodzaju rachunku)

Kraj odbiorcy: Ukraina

Odbiorca: Ukrainian National Bar Association

Adres odbiorcy: UA 04070 Kyiv, Borisoglebska, 3

Numer rachunku: UA373052990000026000026207192

Kod SWIFT/BIC banku: PBANUA2X

Nazwa banku: JSC CB „PRIVATBANK”, 1D HRUSHE-
VSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Miejscowość banku: Kijów

Kraj banku: Ukraina

Tytuł przelewu: Donation for Ukrainian National Bar Asso-
ciation

Prosimy zwrócić uwagę na to, że przelewy zagraniczne poza 
UE podlegają zwykle podwyższonym opłatom bankowym. 
Może się zatem okazać, że przy małych kwotach opłata za 
przelew będzie wyższa niż sama wpłata – w zależności od 
opłat obowiązujących w Państwa banku.

Dane do dokonywania wpłat w GBP:

Typ przelewu: Przelew walutowy/zagraniczny (w zależno-
ści od Państwa banku i rodzaju rachunku)

Kraj odbiorcy: Ukraina

Odbiorca: Ukrainian National Bar Association

Adres odbiorcy: UA 04070 Kyiv, Borisoglebska, 3

Numer rachunku: UA923052990000026000046217496

Kod SWIFT/BIC banku: PBANUA2X

Nazwa banku: JSC CB „PRIVATBANK”, 1D HRUSHE-
VSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Miejscowość banku: Kijów

Kraj banku: Ukraina

Tytuł przelewu: Donation for Ukrainian National Bar Asso-
ciation

Prosimy zwrócić uwagę na to, że przelewy zagraniczne poza 
UE podlegają zwykle podwyższonym opłatom bankowym. 
Może się zatem okazać, że przy małych kwotach opłata za 
przelew będzie wyższa niż sama wpłata – w zależności od 
opłat obowiązujących w Państwa banku.

Resolution of the Human Rights Commission, the Ethics Commission and the 
Equalities Commission 

 

1.Iran and Afghanistan (all three commissions) 

The General Assembly of the FBE on 19 November 2022 in Palermo, Italy resolved:  
 
Our Federation of Bar Associations of Europe represents over 1 million lawyers through their local 
and national representative organisations,  
 
With knowledge of the violation of human rights of women in Iran and Afghanistan, 
 
With knowledge of the harrasment and  detention of lawyers who are representing all those who are 
defending their human rights,  
 
The FBE has grave concern for this violation of fundamental rights and express our solidarity with the 
lawyers involved in the defense,  
 
The FBE calls on governments to uphold human rights and fundamental  
freedoms recognized by national and international law. 
 
 

RESOLUTIONS OF THE HUMAN RIGHTS COMMISSION 

2. Ukraine  

The General Assembly of the FBE on 19 November 2022 in Palermo, Italy resolved: 

We strongly condemn the war in Ukraine and call upon lawyers to support our colleagues working to 
provide legal services in the most extreme situations of war, including in those places where 
humanitarian aid is necessary in order to preserve life, liberty and human rights. We support the 
work of our legal colleagues in assisting those people who continue to be stranded on the borders of 
Belarus, Poland and Ukraine, in giving legal assistance and humanitarian aid to all those who still 
need help. In our role as lawyers, we continue to be vigilant to protest war crimes and genocide. 

 

3. Poland 

The General Assembly of the FBE on 19 November 2022 in Palermo, Italy resolved: 

We are witnessing a decline of the rule of law in Poland under its present ruling coalition.  

Since 2015 we note that: 

a)  the constitutional court, packed with political nominees, ceased to act as a legitimate element of 
proper check-and-balances system;   

b) the repeated refusal by the government to comply with judgments of the Court of Justice of 
European Union and of the European Court of Human Rights finding violations of fair trial standards, 
in particular the right of access to an impartial tribunal established by law;  

c) the overhaul of the judiciary subjugating the courts to political control and resulting in further 
extension of average length of judicial proceedings. 

We are increasingly concerned about this continuous decline, undermining the legal protection of 
Poland's citizens' fundamental rights. 
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APLIKANCIKRRP

Mailowe ataki szantażystów. Co robić?
Na skrzynki e-mail należące do radców prawnych (oraz ich 
kancelarii) wpływają w ostatnim czasie wiadomości od nie-
znanych osób próbujących wyłudzić pieniądze w zamian 
za powstrzymanie się od dodawania negatywnych opinii 
w Google.

Szantażyści grożą, że „mogą doprowadzić do drastycz-
nego spadku liczby gwiazdek i publikować negatywne/
szkalujące komentarze, które odstraszą klientów, którzy 
przychodzą do kancelarii ze względu na wizytówki Google, 
które wyświetlają się na pierwszych miejscach w Google”.

Samorząd radców prawnych podejmuje działania mające 
na celu wsparcie radców w takiej sytuacji. Prosimy, aby nie 
poddawać się szantażowi!

Proponujemy, aby w przypadku ataku szantażystów:

Powiadomić macierzystą Okręgową Izbę Radców Praw-
nych.

Zawiadomić o możliwości popełnienia przestępstwa 
organy ścigania.

Sprawdzić dostęp do usług Google, na których jest świad-
czona usługa „wizytówka” pod linkiem: https://business.
google.com

Utworzyć bardzo silne hasło składające się z losowej kom-
binacji minimum 15 znaków (lub na takie zmienić).

Zgłosić każdy atak na usługi sieciowe związane z wizy-
tówkami w serwisie Google – każdą nieprawdziwą opinię 
poprzez stronę https://business.google.com. Zgłosze-
nia automatyczne jest rozpatrywane poprzez algorytm 
Google.

Jeśli opinia nie zostanie usunięta w ciągu czterech dni, 
należy zgłosić to Google poprzez kontakt z działem obsługi 
Google Moja Firma. Trzeba opisać zdarzenie z otrzymaną 
wiadomością e-mail i próbą szantażu, zaznaczając, że 
wcześniej podjęta została próba usunięcia nieprawdzi-
wej opinii poprzez formularz zgłoszenia automatycznego. 
Można poprosić o rozmowę telefoniczną lub napisać maila, 
przykładowy link do zgłoszenia: https://support.google.
com/business#topic=4596754

Jeżeli otrzyma się negatywną odpowiedź od działu obsługi 
Google Moja Firma, można napisać odwołanie, w którym 
należy powołać się na przepisy prawa obowiązującego 
w Polsce. Formularz do odwołania:

https://support.google.com/legal/answer/3110420?pro-
d u c t = g o o g l e m y b u s i n e s s % 2 0 & u r a w = & v i s i t _
id=637975462032836252-97119422&rd=2

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW 

 
 

Ośrodek Szkolenia OIRP 

Gdańsk                     
 
 

APLIKACJA RADCOWSKA 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2023 

Termin na złożenie oświadczenia o objęciu patronatem lub 
złożenie wniosku o wyznaczenie patrona z urzędu (dla aplikantów 
rozpoczynających szkolenie w 2023 roku) 

Termin na złożenie oświadczenia o współpracy, o którym mowa w 
§13b ust. 5 i 6 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (dla 
aplikantów rozpoczynających szkolenie w 2023 roku) 

19.12.2022 Uroczystość ślubowania aplikantów I roku 

– Zajęcia szkoleniowe | I semestr 

Termin uiszczenia opłaty rocznej za aplikację w całości lub na 
złożenie wniosku o rozłożenie opłaty rocznej na raty 

Termin złożenia informacji o przebiegu patronatu1,2 

– Przerwa semestralna 

– Zajęcia szkoleniowe | II semestr 

Termin na złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów 
rozpoczynających szkolenie w 2024 roku 

Termin na złożenie oświadczenia o objęciu patronatem lub 
złożenie wniosku o wyznaczenie patrona z urzędu (dla aplikantów 
rozpoczynających szkolenie w 2024 roku) 

Termin na złożenie oświadczenia o współpracy, o którym mowa w 
§13b ust. 5 i 6 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (dla 
aplikantów rozpoczynających szkolenie w 2024 roku) 

Termin złożenia informacji o przebiegu patronatu oraz pisemnej 
opinii o aplikancie1,2,3 

31.12.2023 Zakończenie roku szkoleniowego 

 
Informację należy złożyć w formie papierowej do Ośrod
Ze złożenia informacji o przebiegu patronatu zwolnieni są patroni, którzy złożyli oświadczenie o współpracy, 

o którym mowa w §13b ust. 5 i 6 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.
3 Wraz z informacją o przebiegu patronatu należy złożyć kartę aplikanta. 
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KRAJPRO BONO

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej 
powstało, by udzielać w Polsce 

pomocy prawnej pro bono osobom 
poszkodowanym wojną w Ukrainie

Działamy poprzez ogólnopolską infolinię oraz ulokowane w całym kraju punkty informa-
cji prawnej. Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperci-wolonta-
riusze – radcy prawni, adwokaci oraz przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń 
prawniczych oraz prawnicy organizacji pozarządowych.

Wszystkie informacje na stronie: https://prawnicyukrainie.pl/

Fundacja Dialog otworzyła dodatkowy rachunek bankowy 
do przekazywania darowizn, które zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Dane rachunku bankowego:

Fundacja Dialog, ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

Numer rachunku: PL 66 8769 0002 0156 1339 2000 0170

SWIFT: POLUPLPR

SBR Bank Spółdzielczy Bank Rozwoju

Centrum będzie działać tak długo, jak długo Ukrainkom 
i Ukraińcom, szukającym w Polsce bezpiecznego schronie-
nia, potrzebna będzie pomoc prawna.

Pomagamy w zakresie następujących zagadnień:

Status prawny obywateli Ukrainy przybywających na tery-
torium RP w związku z działaniami wojennymi – ich pod-
stawowe uprawnienia i obowiązki,

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców (w tym obywateli 
Ukrainy) przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,

Opieka tymczasowa i rodzinna piecza zastępcza dla mało-
letnich obywateli Ukrainy bez opieki przybywających do 
Polski w związku z działaniami wojennymi,

Zatrudnianie obywateli Ukrainy – „ustawa pomocowa” 
oraz kodeks pracy,

Obowiązki pracodawcy w sferze ubezpieczeń społecz-
nych.

Zmiany w systemie PROK-SYS.  
Kolejne ułatwienie dla radców prawnych

System informatyczny PROK-SYS, funkcjonujący we wszystkich jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury, pozwala m.in. na zapoznanie się z udostępnionymi aktami zdigita-
lizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. Dostęp do akt uzyskuje 
się za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt. Teraz logowanie do serwisu możliwe jest 
także przez usługę login.gov.pl.

Do tej pory w celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych 
akt za pośrednictwem internetu, należało w jednostce pro-
kuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację 
czy akta sprawy karnej, w której radca prawny pełni rolę 
obrońcy lub pełnomocnika, są zdigitalizowane, a następnie 
zawnioskować do prokuratora prowadzącego postępowa-
nie o uzyskanie dostępu do tych akt poprzez Portal Prze-
glądania Akt.

Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu 
trwania udostępnienia, radca prawny otrzymywał login 
i hasło do zalogowania się do PPA.

W październiku 2022 r. uruchomiono w Portalu Przegląda-
nia Akt usługę login.gov.pl, która daje możliwości logowa-
nia się stron postępowania do PPA bez konieczności posłu-
giwania się loginem i hasłem wygenerowanym z systemu 
PROK-SYS.

Jest to znaczne ułatwienie dla radców prawnych, ponie-
waż teraz dostęp do zdigitalizowanych akt przez internet 
nie wymaga wcześniejszego odbioru danych do logowania 
w PPA.

Ważne! Radca prawny, aby móc zalogować się na PPA, 
musi mieć profil zaufany.

Warunkiem utworzenia przez prokuratora w systemie 
PROK-SYS udostępnienia dla radcy prawnego z wykorzy-
staniem usługi login.gov.pl jest przekazanie przez radcę 
prawnego prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizo-
wane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostęp-
nienia numeru PESEL.

Portal Przeglądania Akt jest dostępny pod adresem: 
https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

Na stronie PPA znajdują się materiały wideo prezentujące 
sposób zalogowania się do usługi.

Przypomnienie 
ws. założenia kont na Sądowym  

Portalu Informacyjnym
Przypominamy, że aktualnie znaczna część pism procesowych jest doręczona profe-
sjonalnym pełnomocnikom za pomocą Sądowego Portalu Informacyjnego.

Na naszej stronie znajdą Państwo szereg przydatnych informacji, m.in. w przedmio-
cie założenia konta – https://oirp.gda.pl/izba/doreczanie-pism-za-posrednictwem-
portalu-informacyjnego/

Problem jest o tyle istotny, że wielu radców prawnych do chwili obecnej nie wystąpiło 
o stosowny akces.
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WSPOMNIENIA, RELACJE, SPORT I TURSTYKAWSPOMNIENIA, RELACJE, SPORT I TURSTYKA

§§ §

VII Mistrzostwa Polski Radców 
Prawnych i Aplikantów Radcowskich 

w biegu na 10 km – relacja
27 sierpnia 2022r. w Łodzi, w ramach 11. Biegu Fabrykanta, odbyły się VII Mistrzostwa 
Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w biegu na 10 km.

Na starcie stanęło 30 radców prawnych i aplikantów rad-
cowskich z całej Polski. Organizatorem wydarzenia była 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi.

Mistrzostwa honorowym patronatem objęła Krajowa 
Rada Radców Prawnych.

Najlepsze wyniki w kategorii mężczyzn osiągnęli:

1. Tomasz Łuczyński z OIRP w Warszawie

2. Jakub Magdziarz z OIRP w Bydgoszczy

3. Marcin Karwowski z OIRP w Białymstoku

Zaś najlepsze wyniki w kategorii kobiet należą do:

1. Marceliny Jurszy z OIRP w Poznaniu

2. Marty Wojtkowiak z OIRP w Warszawie

3. Małgorzaty Kułakowskiej z OIRP w Wałbrzychu

Gdańską Izbę reprezentowały dwie biegaczki r.pr. Anna 
Stępień oraz Karolina Węgrzyńska-Górzyńska.

Pierwsza z Pań mimo trudnych warunków atmosferycz-
nych przełamała barierę 50 minut. Natomiast nasza kolejna 
reprezentantka Karolina osiągnęła rezultat ok 55 minut. 
Panie zajęły odpowiednio miejsca 1 i 2 w kwalifikacji KII.

Dziewczyny brawo.

Wspomnienia 
z wycieczki do Jordanii

Wszystko, co dobre szybko się kończy. Nie inaczej było z wycieczką do Jordanii, w której w sumie, w dwóch grupach 
uczestniczyło ponad 70 osób. 

7 dni pełnych wrażeń, nowych doznań, smaków i zapachów!

Żałujemy, że nie możemy się podzielić pozytywną energią, którą dał nam ten wyjazd z osobami, które nie mogły w nim 
uczestniczyć, ale obiecujemy, że nie poprzestaniemy w naszych staraniach w organizacji kolejnych wycieczek. 

Dziękując za wspólny wyjazd i zapraszając na kolejne!

pozdrawiamy serdecznie,

Komisja ds. Kultury
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ORZECZNICTWO

Orzeczenia SN

§§ §

WSPOMNIENIA, RELACJE, SPORT I TURSTYKA

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

 V KB 10/22 – Postanowienie SN z 3.11.2022 r.

Zasada legalizmu nakazuje przypisać każdemu działa-
niu Trybunału Konstytucyjnego, jako organowi państwa, 
domniemanie działania zgodnego z prawem. Przypisanie 
orzeczeniom Trybunału atrybutu ostateczności i mocy 
powszechnie obowiązującej powoduje, że taki skutek 
wywołują nawet orzeczenia budzące wątpliwości. Należy 
przyjąć, że żaden organ państwa nie ma kompetencji do 
oceny, czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało 
wydane we właściwym składzie i z zachowaniem okre-
ślonej w przepisach prawa procedury, a tym samym – czy 
można mu przypisać walor ostateczności i mocy powszech-
nie obowiązującej. Jednoznaczna norma zawarta w art. 190 
ust. 1 Konstytucji przesądza, że przyznanie takiej kompe-
tencji nie jest możliwe bez zmiany samej Konstytucji.

______________________________________________________

I KZP 8/22 – Uchwała Sądu Najwyższego 

W świetle art. 27 k.p.k. i art. 15 § 2 k.p.w. sądem funkcjo-
nalnie właściwym do rozpoznania zażalenia na zarządze-
nie albo postanowienie wydane w ramach postępowania 
wznowieniowego w sądzie apelacyjnym, w wypadkach, 
w których ustawa przewiduje możliwość wniesienia 
takiego środka odwoławczego, jest sąd apelacyjny.

______________________________________________________

III CZP 111/22 – Uchwała Sądu Najwyższego z 16.11.2022 r.

Odpowiedzialność byłych małżonków będących współ-
właścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 
nieruchomość, który uprzednio wchodził w skład ich 
majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty 
mieszkaniowej powstałe po ustaniu wspólności majątko-
wej małżeńskiej z tytułu wydatków i ciężarów związanych 
z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznaj-
dującej pokrycia w innych przychodach, jest odrębną 
odpowiedzialnością każdego z nich w zakresie odpowiada-
jącym ich udziałom w nieruchomości wspólnej, ustalonym 
zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o wła-
sności lokali (tj. Dz. U. z 2001 r. poz. 1048).

______________________________________________________

III CZP 96/22 – Uchwała Sądu Najwyższego z 20.10.2022 r.

Poniesienie przez powoda kosztów związanych z doręcze-
niem za pośrednictwem komornika po wydaniu orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie uzasadnia zasądze-
nie tych kosztów od pozwanego na podstawie art. 1081 
k.p.c.

II KS 32/21 – Wyrok Sądu Najwyższego z 19.10.2022 r.,

Szczególna postawa sędziego sądu powszechnego, który 
otrzymał nominację w wadliwej, niekonstytucyjnej proce-
durze przed Krajową Radą Sądownictwa, może uzasadniać 
przekonanie, iż mimo wszystko w odbiorze społecznym 
skład orzekający sądu z jego udziałem nie będzie obar-
czony zarzutem braku bezstronności czy braku niezawisło-
ści. Postawa ta może się wyrażać w szczególności w infor-
mowaniu stron o ewentualnej potrzebie oceny w trybie 
procesowym spełnienia przez tego sędziego wymogów 
bezstronności, czy też samodzielnym inicjowaniu stosow-
nej procedury w trybie przewidzianym w art. 41 § 1 k.p.k..

______________________________________________________

I CSK 1412/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 12.10.2022 r.

Wnosząc o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania 
z uwagi na występujące w sprawie istotne zagadnienie 
prawne, skarżący powinien nie tylko je sformułować, ale 
również wskazać na powstające na jego tle trudności inter-
pretacyjne, przytoczyć argumenty prowadzące do roz-
bieżnych ocen i wykazać, że rozstrzygnięcie zagadnienia 
będzie istotne zarówno dla oceny skargi kasacyjnej, jak i dla 
orzecznictwa. Niewystarczające jest zatem samo wska-
zanie zagadnienia prawnego, ale należy także wskazać na 
rozbieżności interpretacyjne przy jego rozstrzyganiu.

______________________________________________________

I ZZ 9/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego z 6.10.2022 r.

Brak w k.p.k. przepisu ogólnego, przewidującego regułę 
odwołalności, nie jest przeszkodą do przyjęcia owej reguły 
w odniesieniu do czynności procesowych stron, polegają-
cych na składaniu oświadczeń woli. Kwestię odwołalności 
tych czynności należy łączyć z fakultatywnością jej doko-
nania przez stronę. Tylko w sytuacji gdy uczestnik pro-
cesu korzysta z autonomii woli w zakresie podjęcia decyzji 
odnośnie do dokonania czynności, jest on władny uchylić 
się od skutków czynności, bowiem do jej przedsięwzięcia 
nie był zobligowany przez prawo procesowe. Jeżeli doko-
nanie czynności przez stronę byłoby w konkretnej sytuacji 
obligatoryjne, to wówczas w zasadzie nie byłoby możliwo-
ści cofnięcia czynności.

______________________________________________________

III CZP 119/22 – Uchwała Sądu Najwyższego z 6.10.2022 r. 

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń 
na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
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cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w  związku z ruchem tych pojazdów obejmuje 
wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty 
naprawy.

______________________________________________________

I NSNc 540/21 – Wyrok Sądu Najwyższego z 4.10.2022 r.

Przerwanie biegu przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 
pkt 1 k.c. następuje, co do zasady, tylko pomiędzy stronami 
postępowania, jeżeli z istoty łączącego je stosunku praw-
nego wynika, że są materialnie zobowiązane lub upraw-
nione. Tak więc z istoty tej instytucji wynika, że przerwanie 
następuje w podmiotowych i przedmiotowych granicach 
czynności podjętej przez wierzyciela; dotyczy tego rosz-
czenia, które jest zabezpieczone, dochodzone, ustalane lub 
egzekwowane, jest skuteczne przeciwko osobie, wobec 
której kieruje się czynność i z korzyścią na rzecz osoby 
dokonującej czynności.

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może 
powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowo-
dowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na pod-
stawie bakowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego 
w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).

______________________________________________________

I CSK 1857/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 30.09.2022 r.

W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu 
waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walu-
cie obcej umowa ta nie może wiązać stron w pozostałym 
zakresie ani jako kredyt złotówkowy (z oprocentowa-
niem obliczanym na podstawie wskaźnika LIBOR) ani jako 
kredyt czysto walutowy.

______________________________________________________

I KZP 9/22 – Uchwała SN z 14.09.2022 r.

Określone w art. 15zzr ust. 6 ustawy z 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wstrzymanie od 
dnia 31 marca 2020 r. biegu terminu przedawnienia karal-
ności w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykro-
czenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia dotyczy 
przedawnienia karalności tych czynów zabronionych nie-
zależnie od tego, czy zostały popełnione począwszy od 
dnia 31 marca 2020 r., czy też przed tą datą.

______________________________________________________

I CSK 868/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 9.09.2022 r.

Sama okoliczność, że świadczenie spełnione na rzecz 
pozwanego stanowiło ekonomiczny ekwiwalent usług 

wykonanych przez niego na rzecz powódki, nie może zostać 
uznana za wystarczającą do przyjęcia, że spełnienie świad-
czenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

______________________________________________________

II KO 81/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 8.09.2022 r. 

Kryterium „dobra wymiaru sprawiedliwości”, o którym 
mowa w art. 37 k.p.k., odnoszone jest do sytuacji, które 
mogą wywierać realny wpływ na swobodę orzekania lub 
stwarzać w opinii publicznej uzasadnione (choć obiektyw-
nie nieprawdziwe) przekonanie o braku warunków do roz-
poznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy w sposób 
bezstronny.

______________________________________________________

I NSK 48/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 7.09.2022 r.

Odbiorcy energii przysługuje prawo do informacji w zakre-
sie obowiązującego go planu wprowadzania ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Niedopusz-
czalne jest więc przerzucanie odpowiedzialności za brak 
należytej realizacji obowiązku wprowadzania ograniczeń 
w przypadku, gdy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie 
jest w stanie wykazać, że plan ograniczeń został skutecznie 
doręczony powodowi.

______________________________________________________

I NSP 240/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 7.09.2022 r.

O przewlekłości postępowania apelacyjnego można 
zasadniczo mówić w przypadku bezczynności sądu drugiej 
instancji, polegającej na niewyznaczeniu rozprawy apela-
cyjnej w ciągu 12 miesięcy od daty wpłynięcia apelacji.

______________________________________________________

II CSKP 466/22 – Wyrok Sądu Najwyższego z 6.09.2022 r. 

W przypadkach nieobjętych art. 11 k.p.c. sąd cywilny ma 
kompetencję do samodzielnego stwierdzenia, czy czyn 
niedozwolony, stanowiący źródło szkody, jest przestęp-
stwem; musi jednak tego dokonać zgodnie z regułami 
prawa karnego, co oznacza konieczność ustalenia znamion 
przedmiotowych i podmiotowych przestępstwa.

______________________________________________________

I CSK 1639/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 31.08.2022 r.

Sąd wieczystoksięgowy dysponując prawomocnym orze-
czeniem stanowiącym podstawę wpisu nie może oczeki-
wać przed dokonaniem wpisu (wykreślenia) na zakończe-
nie postępowania kasacyjnego, a w takiej sytuacji art. 177 

§ 1 pkt 1 k.p.c. nie znajduje odpowiedniego zastosowania, 
pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z założeniami 
konstrukcyjnymi postępowania wieczystoksięgowego.

______________________________________________________

II USK 540/21– Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 31.08.2022 r.

„Rezultat” umowy nie jest zarezerwowany tylko dla umowy 
o dzieło (art. 627 k.c.). Określone „dzieło” jako efekt pracy 
może być też wynikiem starannej pracy zleceniobiorcy. 
Nie jest to jednak relacja zwrotna, czyli to co jest właściwe 
dla umowy o staranną pracę nie jest dziełem, które ma na 
uwadze art. 627 k.c. Umowa o dzieło to umowa o określony 
rezultat, jednak nie każdy rezultat jest wynikiem umowy 
o dzieło.

______________________________________________________

I CSK 1542/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 23.08.2022 r. 

Umowa zawarta przez członka zarządu spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością z naruszeniem nakazu określo-
nego w art. 202 k.h. (odpowiednik art. 209 k.s.h.) nie jest 
nieważna.

______________________________________________________

I CSK 1698/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 23.08.2022 r.

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości kierowane przez właściciela przeciwko 
przedsiębiorstwu przesyłowemu powinno obejmować taki 
sam teren, jak wynagrodzenie za ustanowienie służebno-
ści. Granice przedmiotowe korzystania nie ulegają bowiem 
zmianie, powstaje tylko tytuł prawny.

______________________________________________________

I CSK 1914/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego 
z 19.08.2022 r.

W świetle treści art. 172 k.c. i art. 292 k.c. zamiar zasie-
dzenia służebności nie jest przesłanką skuteczności zasie-
dzenia. Niezbędne jest jedynie posiadanie nieruchomości 
w zakresie służebności.

______________________________________________________

III PSKP 80/21 – Wyrok Sądu Najwyższego z 10.08.2022 r.

Roszczenie o przywrócenie do pracy może być uznane za 
sprzeczne ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem 
prawa (art. 8 k.p.), nawet wówczas, gdy zgłasza je pracow-
nik podlegający ochronie ze względu na wiek przedeme-
rytalny, który niewłaściwie wykonywał obowiązki na sta-
nowisku dyrektora w spółce prawa handlowego (członka 
zarządu), a swoim zachowaniem spowodował utratę zaufa-
nia pracodawcy.

______________________________________________________

IV KK 210/22 – Wyrok Sądu Najwyższego z 14.07.2022 r.

Sprawca rozboju musi działać w celu przywłaszczenia 
rzeczy i chcąc ten cel osiągnąć stosuje określone w art. 
280 § 1 k.k. środki zmierzające, przez sparaliżowanie woli 
ofiary, do  zaboru tej rzeczy. Zamiar zaboru mienia musi 
zatem wystąpić u sprawcy najpóźniej w chwili stosowania 
wspomnianych sposobów oddziaływania na pokrzywdzo-
nego.

______________________________________________________

IV KK 198/22 – Wyrok Sądu Najwyższego z 13.07.2022 r.

Odbycie kary (pozbawienia wolności) w systemie dozoru 
elektronicznego spełnia warunek „odbycia kary pozbawie-
nia wolności” w rozumieniu art. 64 § 1 k.k.
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Wspomnienie radców prawnych 
którzy odeszli w ciągu ostatniego roku
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas zadumy i przemyśleń.

Dzień Zaduszny, czyli właściwe Święto Zmarłych – przypadające 2 
listopada – to dzień w którym wspominamy wszystkich zmarłych, 
których już nie ma między nami, ale pozostaną w naszej pamięci.

Chcielibyśmy wspomnieć tych naszych zmarłych Koleżanek i 
Kolegów – radców prawnych którzy odeszli w ciągu ostatniego roku:

Mieczysław Odya

Helena Borkowska

Wojciech Konwicki

Zdzisław Jędrasiak

Wiesława Konieczna

Andrzej Wroński

Łucja Kubicka-Kowalczyk

Teresa Budzyńska-Goślicka

Tomasz Zieliński

Andrzej Górski

Gabriela Lenert

Antoni Dykowski

Mikołaj Aleksandrowicz

„A choć ich życia płomień zgasł, to myśli o nich są przecież w nas.” – 
Maria Czerkawska, [fragm.] “Zaduszki” §
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