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Szanowni Państwo! 

 42 numer naszego Kwartalnika wydany zo-
stał w listopadzie bieżącego roku, a  już po mie-
siącu przedstawiamy Państwu kolejne wydanie. 
Wiele się bowiem w ciągu tego okresu czasu wy-
darzyło. 
 W dniach 9-10 listopada 2016 roku w Wyż-
szej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się II kon-
ferencja naukowa „Prawo transportowe: morze, 
ląd, powietrze”. Duża frekwencja, znamienici 
wykładowcy, interesujące tematy poszczególnych 
paneli to duży sukces pomysłodawców – adwoka-
tów Joanny Gręndzińskiej, Dominiki Rydlichow-
skiej i  Marcina Derlacza. Wiem już, że myślą 
o trzeciej konferencji naukowej w przyszłym roku 
i zapewne pomysł ten zrealizują. 
 Na spotkaniach delegatów naszej Izby na 
Krajowy Zjazd Adwokatury gościliśmy adwoka-
tów Małgorzatę Kożuch i  Jacka Trelę – kandy-
datów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, 
którzy przedstawili swój program wyborczy oraz 
pomysły na sprawowanie tej funkcji. 
 25-26 listopada 2016 roku w Krakowie odbył 
się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Byliśmy wi-
doczni nie tylko w trakcie obrad, czy kuluarach 
Zjazdu, ale także w  mediach. Członkami Na-
czelnej Rady Adwokackiej zostali adwokaci Jerzy 
Glanc i Andrzej Zwara, sędziami Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego zostali adwokaci Wojciech De-
reziński i  Jerzy Michalewski, a  członkiem Wyż-
szej Komisji Rewizyjnej została adwokat Anna 
Kotowska. 
 Odbyło się już pierwsze posiedzenie nowej 
Naczelnej Rady Adwokackiej i  miło mi przeka-
zać Państwu dobrą wiadomość – mecenas Jerzy 

Glanc został na kolejną kadencję wybrany na 
funkcję Wiceprezesa NRA. 
 Gratuluję wszystkim nowo wybranym człon-
kom organów Adwokatury Polskiej. 
 Tak liczna reprezentacja potwierdza silną 
pozycję Pomorskiej Izby Adwokackiej w  Gdań-
sku. 
 03 grudnia bieżącego roku pożegnaliśmy na 
cmentarzu w  Sopocie Zbigniewa Żerańskiego, 
sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku w stanie 
spoczynku. Zbyszek przez wiele lat prowadził za-
jęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu pra-
wa karnego materialnego i  procesowego. Z  nie-
którymi z nas studiował prawo na Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 Niestety nie udało się nam przygotować 
w  tym roku nowej strony internetowej naszej 
Izby. Mam nadzieję, że na początku przyszłego 
roku będzie już funkcjonowała w pełnej krasie. 
 Koniec roku to czas refleksji, podsumowań, 
szukania odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 
Jaki to był rok dla naszej Izby? Jaki będzie rok 
2017? 
 Odpowiedź na pierwsze pytanie pozosta-
wiam Państwu. 
 Jeśli chodzi o  pytanie drugie, to chciałbym 
aby to był rok dobrej i spokojnej pracy organów 
naszej Izby, abyśmy byli bardziej zintegrowa-
ni, abyśmy skończyli z  patosem a  kierowali się 
w swoim postępowaniu etosem adwokatury, war-
tościami i  zasadami jakimi się ona kieruje, aby 
etos nie był pustym słowem, abyśmy się wzajem-
nie szanowali. 
 Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia oraz 
Nowy 2017 Rok. Z tej okazji życzę Państwu We-
sołych Świąt, udanych spotkań przy wigilijnym 
stole wśród najbliższych, życzę spokoju i  odpo-
czynku, życzę aby w tym czasie nikt nie był sa-
motny, życzę uśmiechu i  otrzymania wymarzo-
nego i  wyczekiwanego prezentu pod choinką. 
Niech te Święta przyniosą nam czar, który każdy 
z nas pamięta z dzieciństwa. 
 W  Nowym Roku życzę Państwu i  państwa 
Rodzinom spełnienia marzeń, tych osobistych 
i tych zawodowych, życzę zdrowia i wszelkiej po-
myślności, życzliwości, radości. 

adw. Dariusz Strzelecki
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Gdańsku
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Sprawozdanie ze zgromadzenia 
wyborczego Pomorskiej Izby 
Adwokackiej
 Szanowni Państwo, z  pewnym opóźnie-
niem za które redakcja Kwartalnika przepra-
sza, przedstawiamy krótką relację z  naszego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego 
Pomorskiej Izby Adwokackiej, które odbyło się 
dnia 11 czerwca 2016r. w gmachu Filharmonii 
Bałtyckiej przy ulicy Oławianka 1 w Gdańsku.
 W  Zgromadzeniu wzięło udział wielu za-
proszonych gości m. in. Prezes i  Wiceprezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawiciele 
Sądów oraz organów ścigania. 
 W  trakcie zgromadzenia zostały wybrane 
władze pomorskiej adwokatury. Dziekanem na 
drugą kadencję został adwokat Dariusz Strzelec-
ki otrzymując 329 głosów. Pierwszym Prezesem 
Sądu Dyscyplinarnego został adwokat Dariusz 
Olszak. Pierwszy raz też został wybrany w wy-
borach powszechnych Rzecznik Dyscyplinar-
ny, którym został adwokat Bartosz Golejewski. 
Zostali wybrani także Członkowie Okręgowej 
Rady Adwokackiej, którymi zostali: adwokat 
Janusz Masiak, adwokat Marek Karczmarczyk, 
adwokat Sylwia Grzybowska, adwokat Wiolet-
ta Kazimierczyk, adwokat Agnieszka Kanawka, 

adwokat Marcin Derlacz, adwokat Dariusz Ma-
ciejewski, adwokat Jakub Tekieli, adwokat Jerzy 
Luranc, adwokat Agnieszka Derezińska - Jan-
kowska, adwokat Krzysztof Woliński, adwokat 
Kacper Najder. Zastępcy Członków to adwokat 
Patrycja Wróbel, adwokat dr Dominika Rydli-
chowska, adwokat Adam Mróz. Przewodni-
czącą Komisji Rewizyjnej jest adwokat Barbara 
Zwara, Członkami Komisji Rewizyjnej zostali 
adwokat Adam Car, adwokat Joanna Kowalska, 
adwokat Hanna Linettej-Thrun, adwokat Ewa 
Piątkowska-Januszczyk. Zastępcami Członków 
Komisji Rewizyjnej zostali adwokat Jan Ba-
czewski i adwokat Katarzyna Stoltmann. 
 Na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatu-
ry wybrano: adwokata Dariusza Strzeleckiego, 
adwokata Andrzeja Zwarę, adwokata Jerzego 
Glanc, adwokata Marcina Derlacz, adwokat 
Sylwię Grzybowską, adwokata Bartosza Gole-
jowskiego, adwokata Jerzego Luranc, adwokata 
Janusza Masiak, adwokat Agnieszkę Kanawkę, 
adwokata Włodzimierza Wolańskiego, adwoka-
ta Jakuba Tekieli, adwokata Jerzego Lipskiego, 
adwokata Lecha Toporek, adwokata Dariusza 
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Olszak, adwokat Agnieszkę Derezińską - Jan-
kowską i adwokata Krzysztofa Wolińskiego. 
 Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostali: 
adwokat Michał Szarmach, adwokat Przemy-
sław Rybiński, adwokat Krzysztof Kanty, adwo-
kat Tomasz Kanty, adwokat Małgorzata Duby-
na- Kokoszczyńska, adwokat Wojciech Babicki, 
adwokat Krzysztof Pawelski, adwokat Alicja 
Felska- Pela, adwokat Agnieszka Kapała- Sokal-
ska, adwokat Krzysztof Blank, adwokat Borys 
Laskowski, adwokat Mieczysław Balicki, ad-
wokat Karol Chabowski, adwokat Alicja Jod-
ko- Kowalska, adwokat Marian Helta, adwokat 
Łukasz Bagiński, adwokat Michał Wróblewski, 
adwokat Maciej Barczewski, Patryk Łukasiak, 
adwokat Barbara Order. Zastępcami Członków 
Sądu Dyscyplinarnego wybrano adwokat Ho-

noratę Puc, adwokata Macieja Śledź oraz adwo-
kat Agatę Pijanowską- Zdyb. 
 Po wyborach w  trakcie posiedzenia Okrę-
gowej Rady Adwokackiej zostało wybrane Pre-
zydium Okręgowej Rady Adwokackiej, w  któ-
rego skład wchodzą Wicedziekan adwokat 
Janusz Masiak, Wicedziekan adwokat Marek 
Karczmarczyk, Sekretarz adwokat Sylwia Grzy-
bowska, Zastępca Sekretarza adwokat Wiolet-
ta Kazimierczyk, Skarbnik adwokat Agnieszka 
Kanawka
 Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego 
obecnie są adwokat Jarosław Białkowski, ad-
wokat Marian Główczyński, adwokat Elżbieta 
Rybińska, adwokat Zdzisław Trzebicki, adwokat 
Agnieszka Zielińska, adwokat Arkadiusz Roz-
pędowski, adwokat Zbigniew Woźniak, adwokat 
Lech Kaniszewski, adwokat Jolanta Dombrow-
ska- Budziak, adwokat Paweł Brożek, adwokat 
Bartosz Marczyński, adwokat Tomasz Wesner, 
adwokat Marcin Kuleszyński, adwokat Kamila 
Murawska, adwokat Piotr Bednarczuk, adwokat 
Weronika Wolska, adwokat Maciej Śledź, adwo-
kat Edyta Kufta, adwokat Anna Kopycka, adwo-
kat Krzysztof Kulwikowski, adwokat Sławomir 
Jakusik, adwokat Ewelina Rumszek, adwokat 
Krystian Andruszkiewicz, adwokata Bartosz 
Kolanowski. 

adw. Kacper Najder
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Za nami 
XII Krajowy Zjazd Adwokatury
 W  dniach 25-27 listopada odbył się XII 
Krajowy Zjazd Adwokatury. Zaszczyt organiza-
cji tego wydarzenia przypadł Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Krakowie. Delegaci Izb Adwo-
kackich w liczbie ponad trzystu przez dwa dni 
obradowali nad przyszłością Adwokatury wy-
bierając jednocześnie władze, które kierować 
będą Palestrą przez kolejne cztery lata. O ran-
dze tego wydarzenia dla całego środowiska 
adwokackiego świadczy udział w  ceremonii 
otwarcia Krajowego Zjazdu Adwokatury Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja 
Dudy oraz przedstawicieli innych środowisk 
prawniczych na czele z  Prezesem Trybunału 
Konstytucyjnego prof. Andrzejem Rzeplińskim. 
Nie ulega wątpliwości, iż słowa skierowane do 
zgromadzonych adwokatów przez Pana Prezy-
denta Andrzeja Dudę w ramach otwarcia obrad 
Zjazdu były kontynuacją postulatów i deklaracji 
wygłoszonych przez Św. P. Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, 
który gościł na obchodach 90-lecia Odrodzo-
nej Adwokatury Polskiej w  Gdańsku w  grud-
niu 2008 r. oraz na Nadzwyczajnym Krajowym 

Zjeździe Adwokatury w  marcu 2010 r. Prezy-
dent Andrzej Duda przypominając treść prze-
mówień wygłoszonych wówczas przez Św. P. 
Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego podkreślił 
również jakże ważną dla adwokatury kwestię 
odrębności od innych zawodów prawniczych, 
konieczność dbałości przez samorząd o rzetel-
ne prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, 
a  także zadeklarował otwartość i  gotowość do 
rozmów w  sprawach dla Adwokatury istot-
nych. Prezydent Andrzej Duda jednoznacznie 
wskazał, iż zarówno zmiany ustrojowe w samej 
Adwokaturze jak i  związane z  wykonywaniem 
zawodu wymagają w procesie legislacji współ-
działania z  samorządem adwokackim. Pozo-
stali mówcy między innymi Prezes Trybunału 
Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński oraz 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli - były Minister 
Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w swo-
ich wystąpieniach podkreślali historyczne zna-
czenie Adwokatury w  procesie tworzenia się 
państwa prawa, ale również jej rolę w  tworze-
niu społecznej świadomości prawnej obecnie 
i w przyszłości. 
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 Mimo medialnych relacji i komentarzy do-
tyczących I dnia obrad Zjazdu w rzeczywistości 
nie zdominowały go dyskursy polityczne. Zjazd 
miał niezwykle roboczy charakter. I dzień Zjaz-
du zakończono ogłoszeniem wyniku wyborów 
na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwo-
kackiej oraz Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej i  Rzecznika Dyscyplinarnego. Nieroz-
strzygnięty w  tym dniu został wybór Prezesa 
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Mimo zacie-
kłej walki wyborczej o każde ze stanowisk kam-
pania miała merytoryczny i spokojny charakter. 
Z wystąpień kandydatów na stanowisko Prezesa 
Naczelnej Rady Adwokackiej można wysnuć 
wniosek, iż zasadniczo nieco inaczej każdy 
z  nich przedstawiał priorytety i  cele z  jakimi 
przyjdzie zmierzyć się Adwokaturze w przyszło-
ści, a także sposób realizacji tych celów. Wybór 
dokonany przez Delegatów na Zjazd pokazał, iż 
większość zgromadzonych zaakceptowała po-
mysły i wizję prezentowaną przez adwokata Jac-
ka Trelę. Wybory do Naczelnej Rady Adwokac-
kiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej 
Komisji Rewizyjnej okazały się pomyślne dla 
członków naszej Izby. W nowej kadencji w Na-
czelnej Radzie Adwokackiej zasiądą ustępujący 
Prezes NRA adw. Andrzej Zwara oraz Wicepre-
zes adw. Jerzy Glanc. W wyższym Sądzie Dys-
cyplinarnym funkcje sędziów pełnić będą adw. 
Wojciech Dereziński i adw. Jerzy Michalewski. 
Członkiem Komisji Rewizyjnej w dalszym ciągu 
pozostała adw. Anna Kotowska. Oprócz wyboru 

nowych władz - na dłuższą bo 4-letnią kaden-
cję - Zjazd podjął łącznie 16 uchwał w tym 14 
uchwał programowych i 4 uchwały zmieniające 
regulaminy. Część z nich mająca stricte charak-
ter programowy jak Strategia Adwokatury za-
kłada, iż uchwalone założenia są niezależne od 
zmian personalnych we władzach Adwokatury 
oraz w Izbach. Założenia te mają nadawać trwa-
łość, stabilność oraz spójność działaniom władz 
samorządowych, koordynować działania sa-
morządu na poziomach krajowym i  izbowym, 
a  nadto zapobiegać mają działaniom przypad-
kowym i  rozbieżnym. Ogólnie sformułowane 
osiem celów ma za zadanie ukierunkowanie 
stałych działań samorządu, zaś przyporządko-
wane im metody operacyjne - wskazanie stra-
tegicznych instrumentów i sposobów osiągnię-
cia zdefiniowanych celów. Zaletą uchwalonej 
Strategii jest szerokie konsultowanie jej treści 
ze środowiskiem; początkowo poprzez sukce-
sywnie publikowanie jej założeń w artykułach, 
felietonach i w wypowiedziach prasowych oraz 
na portalach społecznościowych, a  następnie 
weryfikacja jej treści poprzez przeprowadzoną 
ankietę, na którą odpowiedziało prawie 9 000 
adwokatów i aplikantów. O uchwalonej na XII 
Krajowym Zjeździe Adwokatury Strategii moż-
na śmiało powiedzieć, że pochodzi w dużej czę-
ści od rzeczywistego adresata tej Strategii czyli 
od młodego pokolenia Adwokatury. Owocem 
obrad Zjazdu są też nie mniej ważne uchwały 
dotyczące wagi tajemnicy adwokackiej, ładu 
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konstytucyjnego i  kryzysu wokół Trybunału 
Konstytucyjnego, a  także uchwały odnoszące 
się do reformy systemu pomocy prawnej, zasad 
wykonywania zawodu adwokata oraz zmian 
w Kodeksie Zasad Etyki Adwokackiej (wszyst-
kie uchwały dostępne na stronie www.adwoka-
tura.pl). 
 Delegaci Pomorskiej Izby Adwokackiej 
wybrani na Zgromadzeniu Sprawozdawczo – 
Wyborczym w  czerwcu br. aktywnie włączy-
li się w  prace w  Komisjach Zjazdu. Pomorska 
Izba Adwokacka miała swoich przedstawicieli 
w  każdej z  Komisji Zjazdowych. Przewodni-
czącą Komisji Skrutacyjnej została adw. Sylwia 
Grzybowska, członkiem Komisji Regulamino-
wej adw. Bartosz Golejewski, członkiem Komisji 
Uchwał i Wniosków adw. Jerzy Luranc, a człon-
kiem Komisji Mandatowej adw. Janusz Masiak. 
Honor uczestnictwa w  Poczcie Sztandarowym 
przypadł Koleżankom: adw. Agnieszce Dereziń-
skiej – Jankowskiej i adw. Agnieszce Kanawce. 
Chorążym naszej Izby był adw. Dariusz Olszak. 

 Obrady Zjazdu zakończyły się w  sobotę 
26 listopada 2016 r. uroczystym przekazaniem 
przez ustępującego Prezesa adw. Andrzeja Zwa-
rę nowowybranemu Prezesowi Naczelnej Rady 
Adwokackiej adw. Jackowi Treli łańcucha oraz 
Sztandaru Adwokatury. Na dzień 3 grudnia 
2016 r. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
adw. Jacek Trela zwołał Posiedzenie Plenarne 
Naczelnej Rady Adwokackiej, które wybrało 
Prezydium NRA. Ponownie Wiceprezesem Na-
czelnej Rady Adwokackiej został wybrany adw. 
Jerzy Glanc – Dziekan Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Gdańsku w latach 2007- 2013. 
Wszystkim Koleżankom i  Kolegom z  naszej 
Izby gratuluję wyboru do krajowych władz Ad-
wokatury, a Koleżankom i Kolegom Delegatom 
dziękuję za wspólne obrady. 

Adw. Sylwia Grzybowska

Fotografie w artykule: źródło NRA
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Konferencja transportowa
 W ubiegłym roku Pomorska Izba Adwokac-
ka postawiła przed sobą nowy cel – organizację 
corocznych konferencji naukowych z  zakresu 
wybranych dziedzin prawa. W pierwszej kolej-
ności wybór padł na prawo medyczne i farma-
ceutyczne – konferencja o  tej tematyce odbyła 
się w  listopadzie 2015 roku i  zdobyła uznanie 
zarówno w  środowisku medycznym, jak i  ad-
wokackim. 
 Zachęceni sukcesem I Konferencji Nauko-
wej PIA, organizatorzy (członkowie Komisji 
Kształcenia Aplikantów Adwokackich) posta-
nowili przygotować w  listopadzie 2016 roku 
dwudniową konferencję o  tematyce prawa 
transportowego, składającą się z  trzech paneli 
tematycznych: Transportu morskiego, Trans-
portu lądowego oraz Transportu lotniczego. 
Wobec powyższego w  dniach 09-10 listopada 
2016 roku na Wyższej Szkole Administracji 
i  Biznesu w  Gdyni odbyła się II Konferencja 
Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej „Prawo 
transportowe: Morze, Ląd, Powietrze”. 
 Konferencja została objęta licznymi pa-
tronatami honorowymi. Wzorem ubiegłego 
roku Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. 
Andrzej Zwara sprawował patronat honoro-
wy nad II Konferencją Naukową. Dodatkowo 
patronatów honorowych udzielili: Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Prezydent Mia-
sta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Urząd 
Morski w  Gdyni, Urząd Żeglugi Śródlądowej 
w Gdańsku, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, 
Polska Izba Spedycji i  Logistyki, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Polska Izba 
Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei. 
Z kolei czasopismo „Namiary na Morze i Han-
del” oraz portal gospodarkamorska. pl objęli 
konferencję patronatem medialnym. Sponsora-
mi konferencji byli: NRA oraz wydawnictwo C. 
H. Beck, które przeznaczyło nagrody książkowe 
dla wszystkich uczestników konferencji. 
 Uroczyste otwarcie konferencji miało miej-
sce w dniu 9 listopada br. Zaproszonych gości, 
prelegentów oraz uczestników powitał w słowie 
wstępnym dziekan ORA Gdańsk adw. Dariusz 
Strzelecki. Następnie wykład inauguracyjny 
wygłosił rektor WSAiB Prof. Jerzy Młynarczyk, 

wskazując na szczególne znaczenie Trójmiasta 
w węźle transportowym naszego kraju. 
 Panel I – Transport morski podzielony 
został na dwie części – w każdej z nich było 
czterech prelegentów. Pierwszą z nich mode-
rował adw. Marcin Derlacz – kierownik szko-
lenia aplikantów adwokackich. Jak pierwszy 
wykład pt. „Teoria zintegrowanego porząd-
ku prawnego stosowana w prawie morskim” 
wygłosił Prof. Zdzisław Brodecki. Następnie 
głos zabrała dr Magdalena Adamowicz z refe-
ratem na temat problematyki usług portowych. 
O „Ekologizacji bezpieczeństwa żeglugi mor-
skiej” odpowiedział dziekan WSAiB dr Piotr 
Lewandowski. Z kolei adw. dr Dominika Rydli-
chowska przybliżyła tematykę holowania jako 
usługi transportu morskiego. 
 Po przerwie kawowej, prowadzenie panelu 
oddano adw. Joannie Gręndzińskiej. W pierw-
szej kolejności głos zabrała dr Justyna Nawrot, 
która wygłosiła referat na temat: „Redefinicja 
pojęcia rzeczywistej więzi w prawie Unii Eu-
ropejskiej. Konsekwencje dla polskiej regulacji 
i przyszłości transportu drogą morską”. 
Następnie głos zabrała dr Zuzanna Pepłowska-
-Dąbrowska z  odczytem na temat kwotowego 
ograniczenia odpowiedzialności przewoźników 
morskich. Radca prawny Dariusz Szymankie-
wicz przedstawił słuchaczom tematykę aspek-
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tów prawnych badania wypadków morskich 
w Polsce. Natomiast mgr Jakub Puszkarski opo-
wiedział o specyfice multimodalnego przewozu 
ładunku drogą morską. 
 Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na 
przerwę obiadową przygotowaną przez Restau-
rację Filharmonia. Po przerwie rozpoczęła się 
część konferencji poświęcona transportowi lą-
dowemu, którą moderowała adw. dr Dominika 
Rydlichowska. Pierwszym prelegentem był dr 
hab. Krzysztof Wesołowski z wykładem na te-
mat «Ustalenia przewoźnika odpowiedzialne-
go za szkodę przy przewozach angażujących 
kilku przewoźników”. Doktor Dorota Ambro-
żuk rozważała kwestię legitymacji do dochodze-
nia roszczeń z umowy przewozu w transporcie 
lądowym. Przedstawicielka Pomorskiej Izby 
Adwokackiej adw. Sylwia Grzybowska przed-
stawiła zagadnienie dotyczące trwałego zarządu 
jako formy władania nieruchomościami zaję-
tymi pod drogi, jego ustanowienie oraz ujaw-
nianie w  księgach wieczystych. Ostatni referat 
w  pierwszym dniu konferencji wygłosił Pan 
Maciej Należny z GDDiK na temat przejmowa-
nia nieruchomości i  wypłaty odszkodowań za 
nieruchomości zajęte pod drogi w świetle usta-
wy o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 Drugi dzień konferencji rozpoczął się pane-
lem dotyczącym transportu lądowego. W  wy-
kładzie wstępnym adw. Jerzy Glanc Wiceprezes 
NRA odwołał się do bursztynowego szlaku wio-
dącego prawdopodobnie przez tereny dzisiej-
szego Gdańska. 

 Prowadzącym I panel w drugim dniu kon-
ferencji był adw. Janusz Masiak – wicedziekan 
ORA w  Gdańsku. Jako pierwsi odczyty wy-
głosili przedstawiciele Pomorskiej Izby Adwo-
kackiej adw. Alicja Felska-Pela („Praktyczne 
aspekty umowy leasingu operacyjnego środ-
ków transportu lądowego”) oraz adw. Michał 
Szarmach („Prokonkurencyjne rozwiązania 
prawne w transporcie kolejowym”). Następnie 
głos zabrał r. pr. Paweł Judek na temat aktyw-
nej obrony przed roszczeniami z  tytułu szkód 
w  transporcie drogowym. Z  kolei Pan Bartło-
miej Buczek z PKP/SKM wygłosił referat o nie-
pełnosprawnym podróżnym w transporcie ko-
lejowym w  ujęciu regulacji prawa krajowego 
i międzynarodowego. 
 Po przerwie kawowej rozpoczął się ostatni 
panel poświęcony prawu lotniczemu. Jego pro-
wadzenie powierzono adw. Sylwii Grzybow-
skiej. O  „wyzwaniach i problemach współ-
czesnego lotnictwa cywilnego a działalność 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego – ICAO opowiedziała” dr hab. Mał-
gorzata Polkowska. W  dalszej kolejności głos 
oddano mgr Ewie Liszka, która wygłosiła od-
czyt pt. „Just Culture - nowe zasady w systemie 
zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie 
cywilnym”. Na temat prawa lądowego głos za-
brali także r. pr. Mikołaj Doskocz („Regulacje 
prawne w komercyjnym wykorzystywaniu 
bezzałogowych statków powietrznych”) oraz 
dr inż. pil. Telesfor Marek Markiewicz („Dzia-
łalność menedżera sieci w świetle przepisów 
prawa oraz doświadczeń w zakresie realizacji 
funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotni-
czym w jednolitej europejskiej przestrzeni po-
wietrznej”). Następnie organizatorzy zaprosili 
gości na obiad. 
 Pod przewodnictwem adw. Janusza Masia-
ka kontynuowano zagadnienia z zakresu prawa 
lotniczego i kosmicznego. Referat Pana Jakuba 
Ryzenko dotyczył współczesnych wyzwań pra-
wa kosmicznego w kontekście działalności ko-
smicznej w Polsce. Ciekawe wykłady, z punktu 
widzenia pasażera linii lotniczych, przedstawili 
adw. Eryk Bogdas („Odszkodowanie za opóź-
nienie lotu w świetle obowiązujących prze-
pisów prawa cywilnego i administracyjnego 
- praktyczne aspekty zagadnienia”) oraz adw. 
Piotr Ratnicki-Kiczka („Odszkodowania lot-
nicze na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
261/2004 w praktyce orzeczniczej polskich 
sądów»). Jako ostatnia głos zabrała mgr Kata-
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rzyna Biskup opowiadając o  roszczeniach od-
szkodowawczych w związku z działalnością lot-
nisk cywilnych. 
 Ukoronowaniem II Konferencji Naukowej 
ma być planowana na 2017 publikacja pokon-
ferencyjna stanowiąca zbiór artykułów wygło-
szonych podczas konferencji oraz opracowania 
przygotowane przez jej uczestników. 
 Tegoroczną nowością był równoległy panel 
dla aplikantów, studentów i doktorantów, który 
miał miejsce w oddzielnej sali w dniu 9 listopa-
da 2016 roku. Organizatorzy zaprosili do udzia-
łu w tym panelu przedstawicieli wszystkich izb 
adwokackich w kraju, zaś pozostali prelegenci 
zostali wyłonieni w drodze konkursu na referat. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem przesłały 
abstrakt swojego wystąpienia o tematyce prawa 
transportowego, a komisja konkursowa podeję-
ła decyzje o zakwalifikowaniu tematyki do wy-
głoszenia w panelu konkursowym. Pomysł ten 
spotkał się z dużym zainteresowaniem ze stro-
ny zarówno aplikantów, jak i studentów i dok-
torantów, którzy przyjechali tłumnie z całej 
Polski. Oprócz licznej reprezentacji Pomor�. Oprócz licznej reprezentacji Pomor-
skiej Izby Adwokackiej, reprezentowana była 
także Koszalińska Izba Adwokacka, Wielko-
polska Izba Adwokacka oraz Izba Warszawska. 
Przedstawicielami uczelni wyższych byli stu-
denci i doktoranci m. in. WSAiB, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz Akademii Sztuki Wojennej. Po-
ziom merytoryczny wygłoszonych referatów 
był niezwykle wysoki, a tematyka różnorodna 
i ciekawa. Organizatorzy mają zamiar konty-

nuować ideę organizacji równoległego panelu 
dla aplikantów, studentów i doktorantów, bo-
wiem chcą zachęcić młodych ludzi do udziału 
w wydarzeniach naukowych, prezentowania 
i wymiany własnych poglądów i doświadczeń. 
W chwili obecnej trwają prace na opublikowa-
niem referatów wygłoszonych w panelu dla 
aplikantów, studentów i doktorantów w ramach 
punktowanych zeszytów naukowych. 
 Podsumowując dwudniową konferen-
cję naukową, organizatorzy dziękują przede 
wszystkim Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w  Gdańsku za możliwość działania na rzecz 
integracji środowiska naukowego i  praktyków 
wykonujących zawody prawnicze. Nie sposób 
również pominąć uprzejmości adw. Dariusza 
Maciejewskiego, który jako kierownik Komisji 
Doskonalenia Zawodowego przyznał konferen-
cji 12 punktów szkoleniowych – po 6 na każdy 
dzień. 
 Minione wydarzenie naukowe spotkało się 
z uznaniem zarówno jeśli chodzi o kwestie or-
ganizacyjne, jak i merytoryczne. Z uwagi na to, 
że celem nadrzędnym Pomorskiej Izby Adwo-
kackiej jest tworzenie wysoko wykwalifikowa-
nych kadr prawników służących fachową wie-
dzą w wielu dziedzinach prawa, już trwają prace 
nad organizacją kolejnej konferencji naukowej, 
której tematyka pozostanie jeszcze tajemni-
cą, ale z  pewnością wzbudzi zainteresowanie 
uczestników. 

adw. dr Dominika Rydlichowska

Fotografie w artykule: źródło WSAiB
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V Kongres 
Prawa Medycznego
 W dniach 1-2 grudnia 2016 roku odbył się 
w Krakowie V Kongres Prawa Medycznego or-
ganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa 
Medycznego. Kraków powitał uczestników lek-
kim mrozem oraz padającym śniegiem. 
 Konferencja odbywała się w Auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Atmosfe-
rze naukowej sprzyjała piękna architektura bu-
dynków królewskiego uniwersytetu. 
 Organizatorzy w  materiałach przedkonfe-
rencyjnych informowali, że V Kongres Prawa 
Medycznego to prestiżowe wydarzenie nauko-
we łączące blisko 300 osób z  całej Polski re-
prezentujących zawody medyczne i prawnicze. 
Zachęcając do udziału w kongresie wskazywali, 
że rok 2016 to szczególny rok dla polskiej służ-
by zdrowia. Przyniósł on bowiem szereg zmian 
w  zakresie ochrony zdrowia w  Polsce. PTPM 
oraz Studium Podyplomowe Prawa Medyczne-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego postawiły sobie 
trudne zadanie przybliżenia najważniejszych 
zmian w tym zakresie. Ideą organizatorów było 
aby Kongres stanowił platformę wymiany po-
glądów oraz praktycznych doświadczeń między 
prawnikami a medykami. 
 Kongres odbywał się pod honorowym pa-
tronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokac-
kiej w Krakowie, Prezesa Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w  Krakowie, Rzecznika Praw 
Pacjenta, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, 
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położ-

nych, Dziekana Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Krakowie oraz Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Pomorską Izbę Adwokacką na konferen-
cji reprezentowały adw. dr Dominika Rydli-
chowska, adw. dr Agata Wolińska- Umschaden 
oraz adw. Joanna Gręndzińska. 
 Pierwszym zagadnieniem poruszonym 
podczas kongresu przez Zastępcę RPO dr 
Sylwię Spurek były bieżące problemy praw-
ne w  ochronie zdrowia w  świetle działalności 
Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim refe-
racie prelegentka wskazywała na problematykę 
dotyczącą zakładania Niebieskich Kart oraz ko-
nieczność szkoleń w zakresie prawidłowej reak-
cji na symptomy przemocy domowej. 
 Następnie dr n. med. Paweł Szymanow-
ski wygłosił referat porównawczy w  zakresie 
roszczeniowości pacjentów w Polsce i w Niem-
czech. Wskazywał przy tym, że roszczeniowość 
pacjentów w Niemczech doprowadziła do sytu-
acji, w której żadna z niemieckich firm ubezpie-
czeniowych nie sprzedaje polis OC dla lekarzy. 
Ci zmuszeni są do korzystania z  oferty firm 
z  Austrii i  Luksemburga. Podkreślił również, 
że średnia cena ubezpieczenia OC dla lekarza 
w Niemczech jest nieporównywalnie wyższa niż 
w Polsce. Przykładowy koszt ubezpieczenia OC 
w położnictwie i ginekologii za naszą zachodnią 
granicą to 38. 000 euro, a jedynie w ginekologii 
3400 euro. Tymczasem koszt ubezpieczenia OC 
dla ginekologii i położnictwa w Polsce to w ska-
li roku około 300 euro. Wskazywał również, że 
odszkodowanie z  tytułu trwałego uszkodzenia 
płodu w  czasie porodu wynoszą około 5 mln 
euro. 
 Ciekawy wykład na temat nowoczesnych 
zasad uzyskiwania zgody na zabieg z  punktu 
widzenia lekarza wygłosił prof. dr hab. n. med. 
Marcin Jóźwik z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w  Olsztynie. Prelegent analizował 
elementy tzw. poinformowanej zgody pacjenta 
z  punktu widzenia procedur do których, po-
winien stosować się lekarz. W trakcie swojego 
wywiadu podkreślił, że uzyskanie świadomej 
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zgody jest niezwykle ważne w kontekście praw 
pacjenta. Wskazał, że aby mówić o  zgodzie 
świadomej lekarz powinien odbyć z pacjentem 
indywidualną rozmowę, najpóźniej w dniu po-
przedzającym procedurę medyczną. W toku tej 
rozmowy lekarz powinien przedstawić pacjen-
towi dokładny opis planowanego leczenia oraz 
omówić z nim ewentualne terapie alternatywne. 
Wskazane jest również, aby lekarz sporządził 
rysunek zabiegu, aby ułatwić pacjentowi zro-
zumienie opisywanych procedur. Na blankie-
cie zgody powinny znaleźć się również odręcz-
ne notatki lekarza na temat ryzyka i głównych 
powikłań zabiegu oraz odręczny wpis pacjenta 
potwierdzający zgodę i  zrozumienie planowa-
nej interwencji medycznej oraz brak dalszych 
pytań. Podkreślał przy tym, że wszystkie istotne 
aspekty leczenia powinny być udokumentowa-
ne na piśmie, a dokumentacja powinna być spo-
rządzona czytelnie. Uwagi te są niezwykle cen-
ne zarówno dla lekarzy, jak i  pełnomocników 
poszkodowanych, którzy zarzucają lekarzom 
pogwałcenie praw pacjenta. 
 Następnie głos zabrał r. pr. dr Marcin Sala-
-Szczypiński, Dziekan Izby Radców Prawnych 
w  Krakowie, który omówił tematykę związku 
przyczynowo skutkowego w procesach medycz-
nych. Jak sam zwrócił uwagę na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że tematyka ta była już wielo-
krotnie omawiana i powinna być mało ciekawa, 
lecz w praktyce właśnie związek przyczynowo-
-skutkowy wzbudza najwięcej dyskusji, gdy za-
czniemy omawiać konkretne przypadki. 
 Kolejny wykład wygłosił r. pr. Tomasz Mły-
narski - „Zadośćuczynienie pieniężne w razie 
doznania uszczerbku na zdrowiu przez osobę 
bliską”. Prelegent skupił się podczas swojego 
wystąpienia na analizie najnowszego orzecznic-
twa w  tym zakresie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz 
sądów apelacji krakowskiej. 
 Pierwszy panel zakończył się referatem 
sędziego Pawła Szewczyka, który wygłosił wy-
stąpienie na temat granic odpowiedzialności 
majątkowej lekarza. W  trakcie swojego wystą-
pienia wskazywał on, iż obecnie w Polsce panu-
je tendencja zasądzania coraz wyższych zadość-
uczynień. Wskazał On również, że dostrzegalny 
jest zatem problem rozważenia gdzie powinna 
pojawić się górna granica. Podkreślił, że istnieje 
potrzeba spójnego orzecznictwa w tym zakresie 
oraz rozsądnego ważenia krzywd poszkodowa-
nych, tak aby w Polsce nie doprowadzić do sy-

tuacji która obecnie ma miejsce w Niemczech, 
gdzie na specjalizacje z ginekologii i położnic-
twa nie ma już chętnych, ze względu na zbyt 
wysokie ryzyko związane z wykonywanym za-
wodem. 
 Po przerwie rozpoczął się kolejny panel, 
który dotyczył samorządowych aspektów istnie-
nia podmiotów leczniczych w systemie ochrony 
zdrowia. Sędzia Jerzy Stępień wygłosił referat na 
temat publicznych i niepublicznych podmiotów 
leczniczych w  publicznym systemie ochrony 
zdrowia. Następnie głos zabrał r. pr. Wojciech 
Szczepanik, który omówił zagadnienie odpo-
wiedzialności samorządu za długi SPZOZ. Jako 
ostatnia w  panelu wystąpiła dr hab. Monika 
Urbaniak, która przybliżyła uczestnikom zasa-
dy udziału wojewody w ocenie celowości inwe-
stycji w ochronie zdrowia. 
Kolejny panel poświęcony był zagadnieniom 
dotyczącym różnych zawodów medycznych. 
Jako pierwsza w ww. panelu wystąpiła adw. dr 
Małgorzata Paszkowska, która przybliżyła słu-
chaczom status prawny fizjoterapeuty w świetle 
ustawy o  zawodzie fizjoterapeuty. Dr Marcin 
Mikos wygłosił prelekcje na temat nowych praw 
i  obowiązków ratownika medycznego. Trzeci 
referat w  tym panelu dotyczył nowych kom-
petencji zawodowych pielęgniarek a  ich odpo-
wiedzialności zawodowej i  został wygłoszony 
przez dr. n. med. Grażynę Rogala-Pawelczyk. 
Ostatni z referatów pierwszego dnia konferen-
cji wygłosiła r. pr. Anna Kordylewska. Referat 
ten poświęcony był zagadnieniom wystawiania 
recept pro auctore i pro familie oraz wizyt re-
cepturowych. 
 Drugi dzień konferencji rozpoczął się od 
wykładu prof. dr hab. Andrzeja Zolla na temat 
odpowiedzialności karnej lekarza za błąd me-
dyczny. Następnie prokurator Ireneusz Kunert 
opowiedział o  działalności działów do spraw 
błędów medycznych w prokuraturach regional-
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nych. Trzeci z referatów w tym panelu był pre-
zentowany przez r. pr. Joannę Kogut oraz prof. 
dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego i dotyczył od-
powiedzialności karnej lekarza za przestępstwo 
inne niż tzw. błąd medyczny. Na koniec tego pa-
nelu sędzia Małgorzata Stanisławczyk- Karpiel 
wygłosiła wystąpienie na temat roli biegłego le-
karza w procesie karnym. 
 Po przerwie wystąpienie wygłosił r. pr. To-
masz Pęcherz (prezes fundacji Watch Health 
Care) na temat uproszczenia przepisów i zasad 
wykonywania usług medycznych. Referat ten 
omawiał postulowane zamiany i  ich rzeczywi-
sty wpływ na służbę zdrowia. Radca Prawny 
Tomasz Filarski opowiedział zgromadzonym 
o  stanie aktualnym oraz perspektywie zmian 
w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowot-
nej. 
 W  ostatnim panelu kongresu wygłoszone 
zostały trzy referaty. Radczyni prawna Jolan-
ta Budzowska (autorka bloga pomylkalekarza. 
pl) oraz dr n. med. Jerzy Friediger opowiedzieli 
uczestnikom kongresu o  tajemnicy lekarskiej 
i  dostępie do dokumentacji medycznej z  per-
spektywy dwóch stron – pacjenta oraz lekarza. 
Następnie r. pr. dr Radosław Tymiński (autor 
bloga prawalekarza. pl) podzielił się z zebrany-
mi refleksjami na temat obrony lekarzy w spra-
wach z zakresu odpowiedzialności zawodowej. 
Referat ten przedstawiał jak wygląda proces 
lekarza przed sądem lekarskim. Wystąpienie 
to było bardzo pouczające dla zgromadzonych 
na sali lekarzy oraz prawników, którzy w takich 
procesach mogą występować jako ich obroń-
cy. Ostatni referat kongresu wygłosił dr Stefan 
Paździoch, autor m. in. komentarzy do usta-
wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
Prawach Lekarza oraz o wyrobach medycznych. 
Omówił On kwestie kompensacji szkody wy-
rządzonej w  trakcie leczenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych regulacji prawnych 

w  państwach europejskich na rzecz optymal-
nych rozwiązań w kwestii odszkodowania. 
 Prawo medyczne to obecnie bardzo popu-
larna dziedzina wśród prawników. Potwierdza 
to zorganizowana w  2015 roku przez Pomor-
ską Izbę Adwokacką I  Konferencja Naukowa 
– Prawo Medyczne i  Farmaceutyczne, której 
pomysłodawcą jest adw. Marcin Derlacz. Bę-
dąc zaangażowana w  organizację tego przed-
sięwzięcia wraz z  adw. Marcinem Derlaczem 
i adw. dr Dominiką Rydlichowską oraz aplikan-
tami adwokackimi Pomorskiej Izby Adwokac-
kiej stwierdzić muszę z dużym zadowoleniem, 
że konferencja medyczna organizowana przez 
Pomorską Izbę Adwokacką stała na wysokim 
poziomie i  może konkurować z  corocznymi 
kongresami medycznymi w Krakowie. Analizu-
jąc niektóre wystąpienia na kongresie nie moż-
na oprzeć się bowiem wrażeniu, że zostały one 
jedynie omówione w bardzo podstawowym za-
kresie bez wchodzenia w szczegóły. Żałuję bar-
dzo, że wielu prelegentów nie pokusiło się o bar-
dziej praktyczne ujęcie omawianej tematyki 
oraz porzucenie omawiania najbardziej podsta-
wowych kwestii, na rzecz konkretnych stanów 
faktycznych. Niewątpliwie najciekawsze refera-
ty dotyczyły kwestii porównawczej porządków 
prawnych oraz analizy nowych przepisów, gdyż 
wskazywały potencjalne zapisy problematyczne 
oraz ich konsekwencje dla medyków. 
 Oceniając program konferencji należy po-
chwalić organizatorów za dużą różnorodność 
tematyki, sporą grupę ekspertów w  zakresie 
prawa medycznego oraz udział znanych przed-
stawicieli nauki. Z przykrością jednak zauważyć 
należy, że w  przeważającej mierze prelegen-
ci należą do samorządu zawodowego radców 
prawnych. Mając powyższe na uwadze należy 
zintensyfikować szkolenia w  dziedzinach nie 
będących uznawane za typowo adwokackie. 
Ułatwi to zarówno młodym ludziom, jak i do-
świadczonym adwokatom rozwijanie karie-
ry zawodowej przy jednoczesnym rozszerza-
niu rynku, zamiast zwiększania konkurencji 
w podstawowych dziedzinach, co prowadzi do 
pauperyzacji zawodu. Zadanie to stoi przed ca-
łym naszym samorządem, każdym adwokatem 
i aplikantem adwokackim, i aby się udało zaan-
gażować musimy się wszyscy. 

adw. Joanna Gręndzińska
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DRUGI 
GDAŃSKI DZIEŃ 

BEZ DŁUGÓW
 W  czwartek 17 listopada 2016 roku ob-
chodzony był Ogólnopolski Dzień bez Długów 
w  ramach którego odbył się Drugi Gdański 
Dzień bez Długów. Adwokaci i aplikanci adwo-
kaccy Pomorskiej Izby Adwokackiej udzielali 
porad prawnych w Gdańskim Zarządzie Nieru-
chomości Komunalnych przy ul. Partyzantów 
74 w Gdańsku. 
 W Polsce Ogólnopolski Dzień bez Długów 
został ogłoszony po raz pierwszy w 2009 roku. 
Z roku na rok przybywa osób szukających po-
mocy. Celem tej kampanii jest podniesienie 
świadomości społeczeństwa w  zakresie zarzą-
dzania własnymi finansami, odpowiedzialnego 
zadłużania się oraz konstruktywnego radzenia 
sobie w  przypadku kłopotów ze spłatą zadłu-
żenia. Tegoroczna edycja spotkała się również 
z  bardzo dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Gdańska, w tym samych zadłużonych. 
 W  godzinach od 10 do 17 udzieliliśmy 
kilkunastu porad. Mieszkańcy głównie pytali: 
Jak wyjść z  zadłużenia? Co należy zrobić aby 
przejąć długi osób najbliższych? Osoby star-
sze pytały czy są możliwości udzielenia ulg 
w spłacie zadłużenia? Udzielono również kilku 
porad w  zakresie prawa spadkowego, a  także 
rodzinnego. 
 Poza przedstawicielami Pomorskiej Izby 
Adwokackiej w  Gdańsku akcję tę wspar-
li również Pracownicy Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej Delegatury w  Gdyni, którzy 
udzielali konsultacji ze sposobów dochodze-
nia roszczeń w  przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania/świadczenia usługi 
pocztowej lub usługi telekomunikacyjnej przez 
operatora pocztowego lub dostawcę usług te-
lekomunikacyjnych oraz Przedstawiciele Izby 
Komorniczej w Gdańsku, którzy udzielali kon-
sultacji w zakresie egzekucji komorniczej. 
Obok przedstawiamy krótką fotorelację z  tego 
wydarzenia! 

apl. adw. Joanna Franczak



16 Gdański Kwartalnik Adwokacki - nr 43 Grudzień

ADWOKATURA WOBEC ZMIAN 
W PRAWIE CYWILNYM I KARNYM
 W  dniach 30 września – 02 października 
2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja 
pt. „Adwokatura wobec zmian w prawie cywil-
nym i karnym”. 
 Pierwszego dnia konferencji w Sali Kolum-
nowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyły 
się dwa panele w ramach których dyskutowano 
o  najnowszej nowelizacji kodeksu postępowa-
nia cywilnego, planów przywrócenia postępo-
wania gospodarczego, a także zmian w zakresie 
procedury karnej oraz tajemnicy adwokackiej. 
 Drugi dzień konferencji obejmował prze-
znaczone dla aplikantów adwokackich panele 
tematyczne oraz debatę aplikantów pt. „Młodzi 
w zawodzie”. 
 Pomorska Izba Adwokacka była reprezen-
towana przez aplikantów adwokackich Joannę 
Franczak, Małgorzatę Głódkowską, Michała 
Capierzyńskiego oraz Kierownika Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich adwokata Marcina 
Derlacza. 
 Prelegentami i  uczestnikami byli m. in. 
adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, ale także 
przedstawiciele władzy wykonawczej przedsta-
wiający rozważane plany legislacyjne. 

 W zakresie tych ostatnich na uwagę zasłu-
gują projekty przywrócenia do kodeksu postę-
powania cywilnego przepisów przywracających 
odrębne postępowania w  sprawach gospodar-
czych co w sposób nieunikniony wiązałoby się 
z powrotem w tym zakresie do systemu preklu-
zji dowodowej. 
 Plany te nie wzbudziły entuzjazmu prakty-
ków prawa wskazujących na celowość istnienia 
generalnie jednego modelu postępowania do-
wodowego i trafności aktualnie obowiązującego 
rozwiązania zakładającego tzw. dyskrecjonalną 
władzę Sądu w kwestii kierowania postępowa-
niem dowodowym. 
 Podsumowując uznać należy, że tematy po-
ruszane na konferencji uznać należy za bardzo 
przydatne, a głosy w dyskusji i poszczególne re-
feraty za wartościowe dla praktyki stosowania 
prawa. 

adw. Marcin Derlacz
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 Program edukacyjny pod nazwą Adwokat 
przydaje się w życiu, realizowany przez naszą 
Izbę, jest jednym z  pierwszych takich progra-
mów prowadzonych przez Adwokaturę. Aktu-
alnie składa się z  dwóch akcji edukacyjnych- 
Akcji Młodzież i Akcji Senior. 
 Jako koordynator Akcji Senior, krótko przy-
bliżę Państwu jej specyfikę. Wierzę, że uznacie 
Państwo, że warto włączyć się w  realizację tej 
Akcji. 
 W  pierwszej kolejności trzeba odpowie-
dzieć sobie na pytanie – w  jakim celu prowa-
dzone są szkolenia? 
 Otóż, podstawowym założeniem progra-
mowym Akcji jest- obok, co oczywiste, podno-
szenia świadomości prawnej w  społeczeństwie 
(przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
i  prawnemu osób starszych) - budowanie po-
zytywnego wizerunku Adwokatury na Pomo-
rzu, jej promocja, poprzez pokazywanie naszej 
wiedzy i doświadczenia, a tym samym wskazy-
wanie w  czym adwokat może pomóc, jakiego 
rodzaju sprawy prowadzimy, na czym polega 
nasza rola. 
 Szkolenia mają więc przybliżyć zawód ad-
wokata naszym odbiorcom- obalić stereotyp, 
że adwokat to postać niedostępna, obca, dale-
ka, posługująca się skomplikowanym (niezro-
zumiałym) słownictwem. 
 Jak wiadomo, niestety nadal niewielka licz-
ba Polaków korzystała kiedykolwiek z pomocy 
adwokata. W  dużej mierze wynika to z  utrzy-
mującego się wciąż w  świadomości społecznej 
mitu (przeświadczenia), że tylko elity (w  tym- 

ADWOKAT PRZYDAJE SIĘ W ŻYCIU
- AKCJA SENIOR

finansowe) mogą sobie pozwolić na pomoc 
prawną. 
 Celem Akcji Senior jest w  szczególności 
zmiana złych nawyków w tej materii. 
 Staramy się przekazać seniorom, że 
poznanie i  właściwe zrozumienie praw oraz 
obowiązków, jakie wynikają z  przepisów pra-, jakie wynikają z  przepisów pra-
wa, jest kluczowe do prawidłowego funkcjono-
wania w społeczeństwie oraz że to właśnie do 
adwokata, jako do profesjonalisty, należy kiero-
wać swe kroki w sytuacji, gdy pojawi się jakaś 
wątpliwość o charakterze prawnym. 
 Jako ideał jawi się stan, gdy korzystanie 
z konsultacji adwokackich będzie tak oczywiste, 
jak korzystanie z pomocy lekarza, gdy jesteśmy 
chorzy. 
 Zakres poruszanych zagadnień jest zawsze 
ustalany indywidualnie z  daną grupą odbior-
ców, do których kierowane są szkolenia. Do naj-
popularniejszych należą warsztaty prowadzone 
pod hasłem: Senior jako pacjent, Senior w ro-
dzinie, Senior jako konsument, a także Senior 
jako spadkodawca, Senior jako spadkobier-
ca oraz Senior jako pokrzywdzony. Zawsze 
odbywa się kilka spotkań (średnio 3-6) z daną 
grupą seniorów, a każde dotyczy innej dziedzi-
ny prawa i zwykle każde jest prowadzone przez 
inną osobę. 
 Szkolenia kierowane są z  reguły do grup 
w pewien sposób zorganizowanych, np. w klu-
bach seniora, bądź też do seniorów spotykają-
cych się w centrach aktywizacji osób starszych 
lub spędzających czas w  dziennych domach 
opieki społecznej. 
 Dotychczasowe edycje Akcji Senior cie-
szyły się bardzo dużą popularnością- seniorzy 
niejednokrotnie prosili o  przeprowadzenie dla 
nich kolejnych edycji (cykli) szkoleniowych. 
Jednorazowo w  danym szkoleniu uczestniczy 
zwykle od 30 do nawet 70 seniorów! 
Wspomnieć też muszę, że Pomorska Izba 
Adwokacka za prowadzenie Akcji Senior została 
wyróżniona w  konkursie „Aktywni Seniorzy 
2015” w  kategorii „Instytucja Przyjazna 
Seniorom 2015”. Konkurs ten organizowany jest 
przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz organi-
zacje pozarządowe. 
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 W  mijającym roku przeprowadziliśmy dla 
seniorów szereg zajęć, a  wiele kolejnych cykli 
szkoleniowych jest aktualnie w trakcie realiza-
cji- trwają szkolenia dla seniorów z Sopotu, jak 
również dla osób spotykających się w klubie se-
niora na gdańskiej Morenie, Chełmie oraz Za-
spie. W listopadzie natomiast przeprowadzone 
zostały szkolenia dla seniorów z Helu. 
 Sukces Akcji Senior nie byłby możliwy, gdy-
by nie adwokaci i aplikanci zaangażowani w tej 
projekt. Chcę Wam serdecznie podziękować za 
Waszą aktywność na gruncie edukacji prawnej- 
jesteście nieocenieni! 
 Szkoleniowcy, którzy w 2016 roku prowa-
dzili zajęcia w  ramach Akcji Senior to (alfa-
betycznie): adw. Elżbieta Bansleben, adw. Mał-

gorzata Dąbrowska, adw. Joanna Gręndzińska, 
adw. Ewa Gromada, adw. Agnieszka Kapała-
-Sokalska, adw. Aleksandra Kociołek, adw. Mi-
lena Kolanowska, adw. Sławomir Koroluk, adw. 
Anna Koziołkiewicz-Kozak, adw. Anna Kuja-
szewska, adw. Borys Laskowski, adw. Oliwia 
Likierska, adw. Alicja Neumann, adw. Paweł 
Skwarło, adw. Agata Stanilewicz- Krzysztofiak, 
adw. Wojciech Sułkowski, apl. adw. Agnieszka 
Tomaszewska. 
 Zachęcam wszystkich członków naszej Izby 
do zaangażowania się w prowadzenie szkoleń- 
zarówno tych skierowanych do seniorów, jak 
i tych, których adresatem jest młodzież szkolna. 
Zapraszam do kontaktu – poprzez e-maila: 
edukacja@adwokatura.gdansk.pl. Zapraszam 
także do śledzenia profilu Programu na facebo-
oku (adwokatprzydajesiewzyciu) oraz na twitte-
rze (@adwprzydajesie). 
 Jestem przekonana, że wielu z  Państwa 
prowadzenie zajęć przyniesie ogromną 
satysfakcję, dając możliwość realizacji ambicji 
dydaktycznych i stanowiąc bardzo ciekawe uzu-
pełnienie codziennej aktywności zawodowej. 
 

adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
(Koordynator Akcji Senior 
i szkoleniowiec Programu) 
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•	 100- 109 pkt uzyskało 701 osób 
•	 110-113 pkt uzyskały 173 osoby 
•	 114-119 pkt uzyskały 202 osoby 
•	 120-129 pkt uzyskało 148 osób 
•	 130-139 pkt uzyskało 36 osób 
•	 140-150 pkt uzyskała 1 osoba 1

 W Gdańsku układ ten kształtował się nastę-
pująco: 
•	 100- 109 pkt uzyskało 39 osób 

•	 110-113 pkt uzyskało 11 osób
•	 114-119 pkt uzyskało 11 osób 
•	 120-129 pkt uzyskało 7 osób 
•	 130-139 pkt uzyskały 2 osoby 
•	 140-150 pkt uzyskała 0 osób2

1     Opracowanie własne na podstawie danych NRA opracowanych 
przez adw. J. Ziębę opublikowanych na stronie www.adwokatura.pl

2    Opracowanie własne na podstawie danych NRA opracowanych 
przez adw. J. Ziębę opublikowanych na stronie www.adwokatura.pl

 Ministerstwo Sprawiedliwości oraz samo-
rządy prawnicze prowadzą badania na temat 
egzaminów wstępnych na aplikacje. Komisje 
Egzaminacyjne zobowiązane są do przesyłania 
szczegółowych danych statystycznych m. in. 
informacji o  ilości zdobytych punktów przez 
uczestników, ilości zdobytych punktów z  po-
działem na poszczególne pytania, a także dotych-
czasowej drogi naukowej osoby przystępującej 
do egzaminu. Dzięki prowadzonym badaniom 
możliwe jest ustalenie, z której uczelni najwięcej 
osób zdaje egzamin na aplikacje, czy absolwenci 
uczelni skorzy są do migracji po Polsce. Dzięki 
prowadzonym badaniom udaje się również usta-
lić, które dziedziny (a nawet konkretne pytania) 
w danym roku były najtrudniejsze. Analiza taka 
to bogate źródło wiedzy dla osób organizujących 
egzaminy, układających pytania, kierowników 
szkolenia na aplikacjach czy wreszcie przyszłych 
kandydatów na aplikację. 
 Również w  2016 roku Naczelna Rada Ad-
wokacka przygotowała analizę wyników egza-
minu wstępnego na aplikację adwokacką. Opra-
cowanie przygotowane przez adw. Jerzego Ziębę 
dostępne jest na stronie adwokatura. pl. (http: 
//www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/fil-
e-analiza-wynikow-egzaminu-wstepnego-na-
aplikacje-adwokacka-w-2016-r-16981.pdf) 
 Pomorska Izba Adwokacka zachęca do zapo-
znania się z tym opracowaniem. 
 Komisja Kształcenia Aplikantów posta-
nowiła podzielić się z Państwem analizą wyni-
ków egzaminu wstępnego przeprowadzonego 
w Gdańsku. W tym celu w Kwartalniku Adwo-
kackim ukazywać się będą analizy poszczegól-
nych egzaminów wstępnych. Mamy nadzieję, 
ze cykl ten będzie również wspaniałą okazją 
do sprawdzenia własnych sił i skonfrontowania 
wiedzy z treścią pytań egzaminacyjnych. Rozpo-
czynamy analizą egzaminu wstępnego na aplika-
cję adwokacką w roku 2016. 
 Zgodnie z  badaniami Naczelnej Rady Ad-
wokackiej wyniki prawidłowych odpowiedzi 
w przedziale: 

Pod lupą – egzamin 
wstępny na aplikację 2016
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 Powyższe wykresy pokazują, że kandydaci 
w  Gdańsku prawie idealnie wpisują się 
w  ogólnopolską statystykę w  zakresie liczby 
punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym. 
Szkoda jedynie, że to nie z  naszej komisji 
pochodzi jedyna osoba, która uzyskała wynik 
w przedziale miedzy 140-150 punktów. 
 Przyjrzyjmy się zatem najtrudniejszym py-
taniom na egzaminie wstępnym, który odbył się 
24 września 2016 roku. W  Gdańsku najtrud-
niejszymi pytaniami okazały się – pytanie 92 
oraz 136 testu: 
 Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień pu-
blicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicz-
nych może wnieść do właściwego sądu okrę-
gowego skargę na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej w terminie: 

A.  21 dni od dnia wydania orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej, 
B.  21 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej, 
C.  miesiąca od dnia wydania orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

 (Podstawa prawna: art. 198b ust. 4 ustawy 
z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych) 
 Zgodnie z  Traktatem o  funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, jeżeli członek Komisji Euro-
pejskiej nie spełnia już warunków koniecznych 
do wykonywania swych funkcji lub dopuścił się 
poważnego uchybienia, na wniosek Komisji Eu-
ropejskiej może go zdymisjonować: 

A.  Parlament Europejski, 
B.  Trybunał Sprawiedliwości, 
C.  Rada Europejska. 

 (Podstawa prawna: art. 247 Traktatu z dnia 
25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej – tekst uwzględniający zmiany wpro-
wadzone Traktatem z Lizbony) 
  Na każde z  powyższych pytań prawi-
dłową odpowiedź udzieliły po 24 osoby (nieca-
łe 14 %). Trzecim w kolejności pytaniem, które 
sprawiło zdającym największą trudność było 
pytanie 127 testu (27 prawidłowych odpowiedz 
– niecałe 16 %), które brzmiało: 
 Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi, w try-
bie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na 
posiedzeniu: 

A.  jawnym w składzie jednego sędziego, 
B.  niejawnym w składzie jednego sędzie-
go, 
C.  niejawnym w składzie trzech sędziów. 

 (Podstawa prawna: art. 120 ustawy z  dnia 
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o  postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi) 
 Najprostszym pytaniem w tym roku okaza-
ło się pytanie o numerze 50, na które prawidło-
wą odpowiedź udzieliło 171 osób, na 173 przy-
stępujące do egzaminu(blisko 99 %). Pytanie to 
dotyczyło ustawy o prawach konsumenta. 
 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, 
konsument: 

A.  za zgodą przedsiębiorcy może zrzec się 
praw przyznanych mu w tej ustawie, 
B.  może zrzec się, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, praw przyznanych mu 
w tej ustawie, 
C.  nie może zrzec się praw przyznanych 
mu w tej ustawie. 

 (Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 30 
maja 2014 r. o prawach konsumenta) 
 Drugim najłatwiejszym pytaniem podczas 
egzaminu było pytanie 40, na które prawidłowej 
odpowiedzi udzieliło 167 osób (96, 5 %). 
 Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w ra-
mach umowy dostawy, surowce lub materiały 
niezbędne do wykonania przedmiotu dostawy 
a  dostarczane przez odbiorcę są nieprzydatne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu do-
stawy: 

A.  dostawca obowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić o tym odbiorcę, 
B.  dostawca obowiązany jest z mocy pra-
wa niezwłocznie nabyć na koszt odbiorcy su-
rowce lub materiały przydatne do prawidło-
wego wykonania przedmiotu dostawy, 
C.  umowa dostawy wygasa z mocy same-
go prawa. 

 (Podstawa prawna: art. 607 k. c.) 
 W  kolejnym artykule przedstawię podsu-
mowanie najtrudniejszych i  najłatwiejszych 
pytań z  ostatnich trzech lat oraz porównamy 
nasze wyniki z  danymi ogólnopolskimi. Spró-
buję również skonfrontować dane statystyczne 
z  odczuciami aplikantów adwokackich, którzy 
przystąpili 24 września 2016 roku do egzaminu 
wstępnego. 

 adw. Joanna Gręndzińska
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Adwokat Tomasz Snarski laureatem XXI 
edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza

 Adwokat Tomasz Snarski został laureatem 
Nagrody im. Witolda Hulewicza, której XXI 
edycja odbyła się 23 listopada 2016 roku w War-
szawie. Podczas uroczystej gali w  auli Domu 
Literatury nagrodzono wybitnych artystów, na-
ukowców oraz działaczy społecznych. 
 Nagroda im. Witolda Hulewicza została 
przyznana Tomaszowi Snarskiemu za twórczość 
poetycką oraz obronę mniejszości polskiej na 
Litwie w  Parlamencie Europejskim. Adwokat 
Tomasz Snarski jest autorem m. in. tomików po-
ezji Przezpatrzenia (Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Gdańsk 2012 i 2014) oraz Wer-
blista (Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej 
na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”, Wilno 
2016). W  2011 roku Tomasz Snarski złożył do 
Parlamentu Europejskiego petycję w  sprawie 
praw językowych Polaków na Litwie, która jest 
do tej pory rozpatrywana, pomimo wielokrot-
nego sprzeciwu ze strony władz litewskich. 
 W swoim wystąpieniu Tomasz Snarski pod-
kreślił m. in. znaczenie etosu adwokata, który 
wymaga postawy zaangażowanej społecznie 
oraz uwzględniania humanistycznej perspekty-

wy w pracy prawnika. Dobry prawnik to przede 
wszystkim dobry człowiek i  humanista. Stąd 
jego nastawienie i aktywność, jako osoby dzia-
łającej na rzecz ochrony praw fundamentalnych 
oraz prawnika piszącego wiersze. 
 Wśród tegorocznych laureatów nagrody 
znaleźli się także między innymi kompozytor 
profesor Romuald Twardowski – kompozytor, 
profesor Izabellla Galicka – historyk sztuki, któ-
ra wraz z  Hanną Sygietyńską (również nagro-
dzoną) odkryła jedyny w Polsce obraz autorstwa 
El Greca pt. „Ekstaza św. Franciszka”, Irena Wa-
luś – polska dziennikarka i działaczka społeczna 
z  Białorusi. W  kategorii młodych wyróżniono 
natomiast wileńskiego poetę Daniela Krajczyń-
skiego. 
 W  poprzednich edycjach nagrody uhono-
rowano m. in. Adama Myjaka, Barbarę Wacho-
wicz, Stanisława Jana Rostworowskiego, Wojcie-
cha Siemona czy Romualda Mieczkowskiego. 

adw. Tomasz Snarski
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 Dnia 5 listopada 2016 roku w Elblągu odby-
ło się coroczne spotkanie miłośników piłki ko-
panej. Na VI Elbląski Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Gdańsku  tym razem do hali przy ul. Grun-
waldzkiej przybyło dziewięć drużyn. W  ostat-
niej chwili zrezygnował zespół ORA Kraków.   
W wyniku losowania zostały one podzielone na 
dwie grupy. W grupie A znalazły się ekipy ORA 
Gdańsk, ORA Łódź, ORA Warszawa oraz NIKE 
Warszawa, a w grupie B drużyny ORA Olsztyn, 
ORA Toruń, Gramy Bydgoszcz, IUS UNITED 
Gdańsk, Temida Elbląg.
 Nim zespoły przystąpiły do gry nastąpiło  
otwarcie zawodów przez Pana Dziekana ORA 
w  Gdańsku adw. Dariusza Strzeleckiego który 
przywitał uczestników zawodów wyrażając za-
dowolenie i uznanie wobec ich stałej obecności 
i  utrwalenia turnieju na sportowej mapie pol-
skiej adwokatury. Nie zabrakło także przedsta-
wiciela opiekuna turnieju Prezydenta miasta El-
bląg. Tym razem ze względu na wizytę w Elblągu 
samorządowców zaprzyjaźnionej włoskiej Sien-
ny władze miasta  reprezentował wiceprezydent 
Pan Jacek Boruszka prezentując trzy efektowne 
puchary ufundowane dla trzech pierwszych 
drużyn oraz upominki rzeczowe dla każdej dru-
żyny. Rywalizacja w grupach była bardzo zacięta, 
a sprzyjała temu świadomość, że do dalszej czę-
ści turnieju awansują po dwie pierwsze drużyny 
z  każdej grupy. Ta faza turnieju zaowocowała 
kilkoma niespodziankami. Już w  pierwszym 
meczu faworyzowana drużyna Nike Warszawa 
uległa drużynie ORA Łódź 1:2.  

VI Elbląski Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Elblągu

 Natomiast w grupie B ORA Olsztyn poko-
nała także wynikiem 2:1 ubiegłorocznego zdo-
bywcę 3 miejsca OR A Toruń . Bardzo wyrówna-
ny trzeci mecz turnieju pomiędzy ORA Gdańsk 
i ORA Warszawa zakończył się remisem 1:1.
Nie powiodło się rozpoczęcie zawodów zwycięz-
cy V turnieju – ekipie Gramy Bydgoszcz która 
uległa drużynie gospodarzy Temidzie Elbląg 2:3.
 Pierwsze cztery mecze zapowiadały dalsze 
gorące emocje i  sportowe wrażenia. Nie po-
zwalały wprawdzie na wytypowanie faworyta 
ale potwierdzały duże możliwości drużyn ORA 
Gdańsk i  ORA Warszawa niedawnych boha-
terów międzynarodowego turnieju w  Wilnie. 
Zielone światło pojawiło się też dla drużyny go-
spodarzy pałającej chęcią rewanżu (w ostatnim 
turnieju zawody zakończyła na etapie rywali-
zacji grupowej). Mile zaskoczyła ekipa z Łodzi, 
choć w  kolejnym meczu musiała uznać wyż-
szość adwokatów z  Warszawy ulegając im 0:2. 
To co nie udało się gdańszczanom w pierwszym 
meczu przyszło w pojedynku z NIKE. Zawodni-
cy z Warszawy przyjechali tym razem w osłabio-
nym składzie co niewątpliwie rzutowało na ich 
słabszą dyspozycję implikującą porażką z ORA 
Gdańsk 0:3. W drugiej grupie drużyna z Torunia 
zrehabilitowała się za pierwszy nieudany występ 
i w zaciętej rywalizacji pokonała IUS UNITED 
z Gdańska 2:1. Podobnie rzecz miała się z zespo-
łem  Bydgoszczy który w swym drugim występie 
zwyciężył ORA Olsztyn stosunkiem 4:1.
 Bardzo emocjonujący przebieg miało spo-
tkanie drużyny z Elbląga z IUS UNITED. Dru-
żyna z Gdańska chcąc utrzymać się w rywaliza-
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cji o awans do finałowej czwórki  nie powinna 
tego meczu przegrać.
 Natomiast zawodnicy elbląscy  po udanym 
początku i  zwycięstwie nad Bydgoszczą zmie-
rzali do potwierdzenia swoich aspiracji. Na kil-
ka sekund przed końcem spotkania celny strzał 
z rzutu wolnego zapewnił zwycięstwo Elblągowi 
3:2. Po tym spotkaniu rozegrano nie mniej pa-
sjonujący pojedynek w grupie A pomiędzy dru-
żynami ORA Łódź i ORA Gdańsk. Zwycięstwo 
Łodzi zapewniało jej wyjście z grupy i elimino-
wało Gdańsk. Mecz miał dramatyczny przebieg. 
Łódź prowadziła 3:1 mając przy tym ze cztery 
stu procentowe okazje do podwyższenia wyni-
ku. Gdańska bramka była jak zaczarowana i pił-
ka nie chciała przekroczyć jej linii. Według starej 
piłkarskiej prawdy niewykorzystane sytuacje się 
mszczą. Najpierw reprezentanci znad Motławy 
strzelili gola kontaktowego, a  na kilka sekund 
przed końcowym gwizdkiem dzięki indywidu-
alnej akcji Macieja Syldatka doprowadzili do 
wyrównania, co dało im awans do najlepszej 
czwórki turnieju. Ostatni mecz w tej grupie po-
między drużynami z  Warszawy  miał jedynie 
znaczenie prestiżowe. ORA pokonała NIKE 2:1. 
Awans z grupy A uzyskały drużyny ORA War-
szawa i  ORA Gdańsk.
 Kolejny mecz w grupie B rozegrały drużyny 
z  Elbląga i  Olsztyna. Elblążanie nie okazali się 
gościnni dla swoich przeciwników i  rozgromili 
ich 7:0 (najwyższy wynik w turnieju).
Derby Kujawsko - Pomorskie pomiędzy Toru-
niem a Bydgoszczą nie należały do udanych dla 
tych ostatnich. Bydgoszcz uległa Torunianom 
0:2. Następne mecze w tej grupie to pokonanie 
przez ORA Olsztyn drużyny IUS UNITED 3:2, 
bezbramkowy remis Temidy Elbląg z ORA To-
ruń oraz porażka IUS UNITED z Gramy Byd-
goszcz 3:4.

Tym samym awans z grupy B uzyskały drużyny 
Temidy Elbląg i ORA Toruń.
 W pierwszym półfinale spotkały się zespoły 
z  Warszawy i  Torunia. Po zaciętym pojedynku 
zwyciężyła drużyna ze stolicy 1:0. Drugi półfi-
nał miał nie mniej zacięty przebieg a  jego dra-
maturgię oddały rzuty karne bowiem w regula-
minowym czasie padł remis 1:1. Drużyna ORA 
Gdańsk wyczerpała limit szczęścia w  meczu 
z ORA Łódź i ostatecznie uległa Temidzie Elbląg 
2:3.
 Mecz o trzecie miejsce pomiędzy ORA To-
ruń a  ORA Gdańsk to także wyrównany poje-
dynek który zakończył się remisem 2:2. W  serii 
rzutów karnych w   lepsi okazali się torunianie 
strzelając 3bramki przy 2 trafieniach zawodni-
ków z Gdańska. Tym samym ORA Toruń sku-
tecznie obroniła trzecie miejsce z  ubiegłorocz-
nego turnieju. 
 Wielki finał to konsekwentna i zdecydowa-
na gra gospodarzy udokumentowana zdobyciem 
4 bramek przy jednej straconej. Temida Elbląg 
ORA Warszawa 4:1. Ostatecznie I miejsce Temi-
da Elbląg, II miejsce ORA Warszawa, III miejsce 
ORA Toruń, IV miejsce ORA Gdańsk. 
Wręczenie pucharów drużynom uczestniczą-
cym w  turnieju poprzedziły wyróżnienia indy-
widualne.
 Najlepszym strzelcem został Maciej Syldatk 
(ORA Gdańsk) zdobywca 6 bramek. Najlepszym 
bramkarzem został Dawid Humla (Temida El-
bląg). Najlepszym zawodnikiem został Maciej 
Domagalski (ORA Warszawa). Specjalna na-
groda dla najwszechstronniejszego zawodnika 
ufundowana przez dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji w  Elblągu Pana Marka 
Wnuka przypadła Krzysztofowi Nowaczyńskie-
mu z Temidy Elbląg.
 Nagrody indywidualne jak i  Puchary dla 
wszystkich uczestników turnieju a  w  szczegól-
ności puchary dla zdobywców trzech pierw-
szych miejsc ufundowane przez Dziekana ORA 
w Gdańsku oraz Prezydenta miasta Elbląg wrę-
czali dziekan Dariusz Strzelecki oraz dyrektor 
Marek Wnuk.
 Zawody zamknął Pan dziekan Dariusz 
Strzelecki i zapraszając uczestników  na kolejny 
turniej życzył im co najmniej takiej samej spor-
towej formy i rywalizacji w duchu szacunku dla 
przeciwnika. 

 adw. Dariusz Olszak
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Sukcesy Siatkarskie 
Pomorskiej Palestry
 28 września Prezes Sądu Okręgowego 
w Gdańsku zorganizował II Prawniczy Turniej 
Siatkówki pod swoim patronatem. Drużyna 
naszej Izby wzięła udział już w I Turnieju – ale 
wówczas zdobywaliśmy doświadczenie….
 W  tym roku zorganizowana przez kapita-
na – Filipa Blocha drużyna wystąpiła w  skła-
dzie (oprócz kapitan) Joanna Drewczyńska, 
Dominik Kokoszka, Damian Konieczny, Karol 
Chabowski,  Piotr Kleina i  Janusz Masiak. Re-
gulamin wymagał uczestnictwa – na parkiecie 
– jednej kobiety; nie dopuszczał też startu apli-
kantów adwokackiech. Niestety – podobnie, jak 
przed rokiem skład był dosyć eksperymental-
ny, wspólnych treningów zabrakło – niemniej 
w  bojowych nastojach przystąpiliśmy do roz-
grywek.
 Do turnieju zgłosiły się drużyny wszystkich 
profesji prawniczych – sędziowie, prokuratorzy, 
radcowie prawni, notariusze i komornicy. Po lo-
sowaniu dwóch grup okazało się, że zmierzymy 
się w radcami prawnymi i komornikami. Każdy 
mecz trwał do dwóch wygranych setów.
 Pierwszy mecz rozegraliśmy z  drużyną 
Okręgowej Izby Radców Prawnych. Wspo-
mnienia z  poprzedniego roku – z  tą drużyną 
wówczas przegraliśmy – powróciły w  pierw-
szym, przegranym secie. Solidna mobilizacja 
spowodowała jednak, że dwa następne sety – 
i cały mecz – wygraliśmy.

 Drugi mecz – z komornikami – został wy-
grany w  dwóch setach; oczekiwaliśmy, jako 
zwycięzcy grupy, na przeciwników w półfinale.
Druga grupa została wygrana przez drużynę sę-
dziów, drugie miejsce zajęli prokuratorzy, trze-
cie – notariusze. 
 W półfinale zmierzyliśmy się więc z druży-
ną Prokuratury Regionalnej, dowodzonej oso-
biście przez Andrzeja Golca. Mecz obrońców 
z  oskarżycielami był emocjonujący, ale dosyć 
jednostronny. Zwycięstwo drużyny reprezen-
tującej zasadę domniemania niewinności było 
niezagrożone. 
 W  drugim półfinale – sędziowie pokonali 
w  trzech setach drużynę radców prawnych – 
i to z reprezentacją Sądu Okręgowego w Gdań-
sku przyszło nam się zmierzyć w finale.
 Pierwszy set finału padł naszym łupem; 
liczyliśmy na powtórkę w  drugim. Sędziowie 
jednak nie zamierzali się poddać bez walki, 
odrobili stratę punktową i doprowadzili w tym 
secie do równowagi i gry na przewagi. Sety roz-
grywane były do 15 (na szczęście – dłuższe za-
kończyłyby się chyba koniecznością wezwania 
pomocy medycznej), a  w  finale drugi set nie 
chciał się skończyć. Co chwilę jedna lub druga 
drużyna wychodziła na jednopunktowe prowa-
dzenie. Końcowy wynik – 28 do 26 dla naszej 
drużyny – świadczy o emocjach i zaciętości tej 
rozgrywki. Wygraliśmy – i Puchar był nasz!
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 Organizatorzy przewidzieli – oprócz tro-
feum drużynowego – również nagrody indywi-
dualne dla najlepszej zawodniczki i najlepszego 
zawodnika turnieju. Oba trofea przypadły rów-
nież nam – najlepszą zawodniczką została apl. 
adw. Joanna Drewczyńska, najlepszym zawod-
nikiem – adw. Filip Bloch. Plan więc został wy-
konany z naddatkiem, krzywdy z poprzedniego 
roku – zrekompensowane!
 Drużyna uwierzyła więc we własną wielkość 
i  entuzjastycznie zgłosiła swój akces w Otwar-
tych Mistrzostwach Polski Adwokatury w Siat-
kówce - Togavolleyball 2016. Mistrzostwa od-
były się w dniach 18-20 listopada w Krakowie, 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji (Ośrodku Olim-

pijskim) Kolna. W  ośrodku – zapewniającym 
pełne zaplecze sportowe (łącznie ze sztucznym 
torem do kajakarstwa górskiego!) – zagości-
liśmy 18 listopada wieczorem. Okazało się, że 
uczestnikami Mistrzostw są drużyny regular-
nie występujące w  Spartakiadzie Prawników, 
doświadczone, zgrane i  – przede wszystkim – 
reprezentujące wysoki poziom Sportowy. Zo-
staliśmy wylosowani do grupy trzyosobowej. 
Rozgrywki trwały całą sobotę – 19 listopada. 
I tu chyba trzeba zakończyć relację, aby nie bu-
rzyć fantastycznego obrazu pierwszej części ar-
tykułu J. Odebraliśmy surową lekcję; okazało 
się, że do osiągania sukcesów ogólnopolskich 
potrzeba regularnych treningów i szerokiej ka-
dry. Na pocieszenie – najbardziej zacięty i wy-
równany mecz stoczyliśmy z późniejszym wice-
mistrzem Polskim.
 W Krakowie wystąpiliśmy w składzie – Fi-
lip Bloch, Dominik Kokoszka, Damian Ko-
nieczny, Michał Pietkiewicz, Damian Topolski, 
Mateusz Śliwiński i  Janusz Masiak. Miejsca, 
którego zajęliśmy – nie pamiętam J - ale zyska-
liśmy świetne zdjęcie i masę doświadczeń (nie 
tylko sportowych). W  przyszłym roku powtó-
rzymy schemat pomorskiego turnieju i będzie-
my chcieli odegrać w nim znaczącą rolę!

      adw. Janusz Masiak
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POZNAJ GDAŃSK Z PRZEWODNIKIEM
 – część II
     W dniu 19 listopada 2016 r. Komisja Kultury 
Sportu Turystyki i Integracji przy ORA Gdańsk 
zaproponowała kolejną edycję  zwiedzania 
Gdańska z  przewodnikiem- Gabrielą Kosicką. 
Wcześniej uczestnicy poznali historię ul. Chleb-
nickiej, Dworu Artusa i  kościoła św. Jana. 
 II część rozpoczęliśmy od Złotej Bramy, 
przeszliśmy następnie do Spiżowej Bramy oraz 
Teatru Szekspirowskiego, a  po ciepłej herbacie 
odwiedziliśmy  Dom Uphagena. 
 Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział 
i  dobre humory oraz  zapraszam Wszystkich 
Kolegów i Koleżanki jak i aplikantów  na kolej-
ną wycieczkę po Gdańsku  z pełną ciekawostek  
opowieścią naszej  Przewodniczki.  

adw. A. Derezińska-Jankowska 
Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu  

Turystyki i Integracji ORA Gdańsk








