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Szanowni Państwo!
Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer
44 /znamienna to liczba/ Kwartalnika Adwokackiego i jak zwykle rozpoczynamy go cyklicznym
sprawozdaniem „Okiem Dziekana”, w którym
przedstawię Państwu wydarzenia, które miały
miejsce w naszej Izbie od grudnia 2016 roku.
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia
odbył się tradycyjny „Bieg po plaży”, zorganizowany przez Komisję Turystyki i Sportu. Mimo nie
najlepszej pogody i gorącej atmosfery związanej
z trwającymi przygotowaniami do wigilijnej wieczerzy, kilkunastu uczestników pokonało dystans
z Jelitkowa do Brzeźna i z powrotem. Jak zawsze
przy tego typu imprezach zbieraliśmy pieniądze
na rehabilitację Agnieszki i Dominiki Nowaczyk
bliźniaczek z porażeniem mózgowym, które później przekazaliśmy Ich mamie. Serdecznie dziękuję organizatorom tego biegu a w szczególności
Agnieszce Kanawce, Agnieszce Derezińskiej-Jankowskiej i Krzysztofowi Wolińskiemu.
W dniu 04 stycznia bieżącego roku w Centrum Szkoleniowym Pomorskiej Izby Adwokackiej imienia adw. dr Michała Wenta odbyła się
uroczystość ślubowania aplikantów adwokackich. Tym razem ślubowanie złożyło 67 osób.
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05 stycznia 2017 roku Pani Mecenas Janina Horbatowska obchodziła 100-lecie swoich
urodzin. W gronie rodziny i przyjaciół Dostojnej Jubilatki spędziłem niezapomniany wieczór,
w którym były wspomnienia, anegdoty i życzenia zdrowia dla Nestorki Pomorskiej Palestry.
Pani Mecenas Janina Horbatowska z dużą swadą
i poczuciem humoru opowiadała o swojej pracy, a przy toaście i w trakcie tradycyjnego tym
razem „Dwustu lat…” przerwała nam i powiedziała a czemu nie „Dwieście dwa lata”. Mam
tę przyjemność, że pamiętam Panią Mecenas
z czasów kiedy aktywnie występowała na Sali
sądowej, zawsze profesjonalnie przygotowana,
kultura i elegancja wprost emanowały kiedy szła
po korytarzach sądowych, no i te niezapomniane
kapelusze, które uwielbiała.
Członkowie naszej Izby nie pozostali bezczynni na tragedię mieszkańców Aleppo w Syrii
i w ostatnim dniu stycznia 2017 roku spotkaliśmy
się z profesorem Basmadjim i Jego rodziną, którzy od wielu lat mieszkają w Polsce a wcześniej
byli mieszkańcami właśnie Aleppo. Profesor Basmadji znakomicie mówiący po polsku opowiedział nam nie tylko o Syrii i Aleppo, ale także
o swoich związkach z naszym krajem, o żonie
Polce, o swoich dzieciach, a także o swojej pasji
– malarstwie, prezentując przy okazji kilkanaście
swoich obrazów. W trakcie tego spotkania również zbieraliśmy pieniądze na pomoc uchodźcom
z Syrii oraz zakupiliśmy dwa obrazy, które znajdują się w pokojach adwokackich w sądach przy
ulicy Nowe Ogrody i 3 Maja. Cała kwota z zakupu obrazów przekazana została Polskiej Akcji
Humanitarnej z dedykacją dla Aleppo. Spotkanie
z profesorem Basmadjim zorganizował i prowadził Wicedziekan adw. Janusz Masiak, a reportaż
ukazał się w Panoramie TV Gdańsk.
Jak co roku, zimą, 11 lutego, w Wieżycy odbyły się zawody narciarskie o Puchar Dziekana
ORA Gdańsk. Przy pięknej pogodzie i znakomitych warunkach na stoku Koszałkowa bawiło
się liczne grono pomorskich adwokatów i ich rodzin. Imprezę tę od lat organizuje Janusz Masiak
i z roku na rok zwiększa się liczba uczestników.
Karnawał to czas zabawy. 18 lutego w hotelu Haffner w Sopocie odbył się XXXII Bal Adwokata. Tym razem frekwencja była niższa niż
w ubiegłych latach, ale nie przeszkodziło to dobrze się bawić, jak zwykle odbyła się loteria fantowa – każdy los wygrywał, a pieniądze tradycyjnie trafią do pani Nowaczyk na rehabilitację Jej
córek. Podziękowania za organizację balu należą
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się adwokatom Agnieszce Kanawka, Agnieszce
Derezińskiej-Jankowskiej i Wiolecie Kazimierczyk.
Od 20 do 26 lutego bieżącego roku obchodzony był „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Akcja ta koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie
uszła uwadze mediów i w dniu 21 lutego, wraz
z Sekretarzem ORA adwokat Sylwią Grzybowską
wzięliśmy udział w programie Forum Panoramy w TV Gdańsk, w którym mówiliśmy również
o licznych, innych projektach pomocy Pro Bono
organizowanych przez Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku, a także odpowiadaliśmy na pytania redaktora prowadzącego.
Z radością chcę Państwu zakomunikować, że
wreszcie, od 01 marca 2017 roku „ruszyła” nowa
strona internetowa naszej Izby. Jest ona bardziej
czytelna i łatwiejsza w obsłudze i mam nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. Ogrom pracy w jej przygotowanie włożyli adwokat Joanna

Gręndzińska i pan Tomasz Zalewski, a wcześniej,
teraz już adwokaci Ewelina Koszel, Anna Bober-Kotarbińska i aplikant adwokacki Karol Czaja.
Wszystkim wymienionym osobom składam serdeczne podziękowania za pomysły i inwencję, za
włożony wysiłek i trud, za poświęcony czas i za
efekt, który liczę, że się Państwu spodoba.
Przed nami wiosna, dłuższy dzień, wyższe temperatury, więcej słońca, kolejne wyjazdowe szkolenie zawodowe, kolejne imprezy integracyjne.
Życzę wszystkiego dobrego i do…. następnego
Kwartalnika.
adw. Dariusz Strzelecki
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Gdańsku

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Adwokatom, Aplikantom
i Pracownikom Pomorskiej Izby Adwokackiej,
Czytelnikom Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego,
i wszystkim Przyjaciołom Adwokatury
Życzymy dni wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny oraz Świąt spędzonych w gronie najbliższych,
w atmosferze ciepła i spokoju.
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej
Dziekan adw. Dariusz Strzelecki
Redaktor Naczelny adw. Kacper Najder
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adw. Edmund Masiak
– Czwarty Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej
Edmund Masiak urodził się 12.03.1903 r.
w Brusach (25 km od Chojnic). Studiował na
Uniwersytecie w Poznaniu, gdzie w 1924 r. uzyskał tytuł magistra nauk ekonomiczno-politycznych a w 1928 r. tytuł magistra prawa. Po
ukończeniu studiów odbył aplikację sędziowską, której zwieńczeniem było zdanie w 1930
r. egzaminu sędziowskiego. 21.02.1931 r. został
mianowany przez Prezydenta RP sędzią Sądu
Grodzkiego w Działdowie. Następnie pełnił
obowiązki sędziego Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy, sędziego Sądu Okręgowego w Gnieźnie
i w Bydgoszczy. 25.07.1939 r. został odznaczony przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W okresie od 22.11.1939 r. do 15.02.1940
r. przebywał w więzieniu na zamku w Lublinie
będąc zaaresztowany przez Gestapo i stając
pod zarzutem udziału w tzw. krwawej niedzieli w Bydgoszczy. Od marca 1940 r. do listopada
1941 r. był sędzią w Radomiu. Na mocy zarządzenia z dnia 7.11.1941 r. został upoważniony
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do wykonywania zawodu adwokata w Dystrykcie Radomskim z siedzibą w Radomiu.
W lipcu 1945 r. przeprowadził się do Gdańska
i w Gdańsku-Wrzeszczu przy al. Grunwaldzkiej
42 otworzył kancelarię adwokacką. Był pierwszym pochodzącym z wyboru Dziekanem Rady
Adwokackiej w Gdańsku (do tej pory organy
Izb Adwokackich były powoływane przez Ministra Sprawiedliwości) pełniąc tę funkcję latach
1956-1959. We władzach izby pełnił również
obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego (19791982). Za swoją pracę i zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz złotą odznaką
Adwokatura PRL. Zmarł 19.08.1983 r. Został
pochowany na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.
adw. Krzysztof Golec
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Wigilia Seniorów
Pomorskiej Izby Adwokackiej
Wigilia to w polskiej tradycji dzień szczególny. Czas, gdy próbujemy ogarnąć ciepłą myślą
nie tylko osoby nam bliskie ale także wszystkie
te, które odcisnęły ślad na naszym życiu. Dlatego powszechnym zwyczajem oprócz tej jednej celebrowanej w ścisłym gronie rodzinnym,
organizowane są spotkania wigilijne w gronie
przyjaciół, czy też współpracowników.
Tradycja organizowania wigilijnego spotkania Seniorów – adwokatów nie wykonujących
już zawodu jest długoletnią tradycją naszej Izby.
Także i w ubiegłym roku – w dniu 19 grudnia
2016 r., po raz kolejny Komisja Kultury Turystyki i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej
w Gdańsku zorganizowała Wigilię Seniorów,
która tym razem odbyła się w gdańskim hotelu
„Heweliusz”.
Uroczystość ta była nie tylko okazją do
spotkania z adwokatami nie wykonującymi już
zawodu. Pokazała nam także, że Adwokatura przybiera nowe formy, lecz jej rdzeń, istota
zawsze pozostaje ta sama. Jest zawodową przestrzenią dla osób ceniących wolność i niezależność, a jednocześnie wrażliwych na los drugiego człowieka.
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Spotkanie przybrało formę kolacji, która
stała się pretekstem do wspomnień i dyskusji
na bieżące tematy. Warto posłuchać tych , którzy mogą oceniać rzeczywistość nie tylko przez
pryzmat wiedzy ale i swego długoletniego doświadczenia życiowego.
W trakcie spotkania Kolega adwokat
Krzysztof Golec przedstawił multimedialną
prezentację o roli adwokatów w historii politycznej i społecznej Polski. Niestety, z uwagi
na specyfikę wieczoru prezentacja musiała zostać w sposób znaczący skrócona przez Autora.
Mamy nadzieję, że będziemy ją mogli jeszcze
obejrzeć w całości.
Spotkanie przeciągnęło się ponad zaplanowany czas, co chyba jest najlepszą recenzją dla
organizatorów. Podziękować w tym miejscu
należy więc Komisji a w szczególności jej Przewodniczącej – adw. Agnieszce Derezińskiej –
Jankowskiej oraz adw. Wiolettcie Kazimierczyk,
dzięki której spotkanie miało godną oprawę.
Adw. Marek Karczmarzyk
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Ślubowanie aplikantów adwokackich
2017
W dniu 04 stycznia 2017 roku Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku przyjął ślubowanie od 67 aplikantów adwokackich,
którzy rozpoczęli odbywanie aplikacji z dnia 01
stycznia 2017 roku.
Uroczystość odbyła się w dedykowanym
szkoleniu oraz doskonaleniu zawodowemu
Centrum Szkoleniowym Pomorskiej Izby Adwokackiej gdzie funkcjonuje również Referat
Aplikantów Adwokackich.
Ślubowanie odbyło się w obecności członków Okręgowej Rady Adwokackiej, Komisji
Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz pracowników Referatu.
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Po odebraniu ślubowania adwokat Dariusz
Strzelecki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej powitał młodzież w szeregach adwokatury wskazując jednocześnie na wyzwania
i satysfakcję jaka wiąże się z wykonywaniem
zawodu adwokata.
Od poniedziałku 09 stycznia 2017 roku najmłodszy rocznik aplikantów adwokackich rozpocznie cykl szkoleniowy a w dalszej kolejności
praktyki w sądach i prokuraturze.
Adw. Marcin Derlacz
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Zabawa choinkowo-karnawałowa
dla dzieci
Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Integracji Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, w dniu 8 stycznia 2017 roku gościła dzieci członków i pracowników izby na dorocznej
zabawie choinkowo-karnawałowej. Tegoroczna
choinka dla dzieci odbyła się w hotelu Mera
w Sopocie, tuż nad samym morzem. Na najmłodszych gości czekało wiele atrakcji. Podczas
imprezy dzieci miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne oraz uczestniczyć w kreatyw-
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nych grach i zabawach. Organizatorzy przewidzieli również poczęstunek dla rodziców i ich
pociech. Na zakończenie przybył najbardziej
wyczekiwany gość - św. Mikołaj, który rozdał
wszystkim dzieciom prezenty.
adw. Kacper Najder
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XXXII
Bal Adwokata
W dniu 18 lutego 2017 r. odbył się w hotelu
Hafner w Sopocie odbył się XXXII Bal Adwokata pod ciągle aktualnym hasłem „ All you need
is love ”, organizowany przez Komisję Kultury
Turystyki Sportu i Integracji Okręgowej Rady
Adwokackiej w Gdańsku. Prowadzącym bal był
lider zespołu „Czarno –Czarni” Jarek Janiszewski, do tańca grał nam zespół Sergiej Kriuczkow
i Riverboat Ramblers Swing Orchestra. Podczas
balu odbyła się loteria fantowa, z której dochód
w kwocie 3700 zł. został przeznaczony na rehabilitację naszych podopiecznych bliźniaczek z
porażeniem mózgowym - Agnieszki i Dominiki
Nowaczyk.
Zabawa była udana, tańce zakończyliśmy
nad ranem.

Nasi sponsorzy, którzy wspomogli loterię
fantową:
Wydawnictwo C. H. Beck
Biuro „AAl –Tourist”
Estetic Studio Kosmetyczne Dorota Sołdacka
Myjnia samochodowa CAR GUARD
Centrum Dentystyczne „Projekt Uśmiech”
Józef Soszyński
Care Dent Praktyka Stomatologiczna
„Orzeł Design”
Hotel Haffner
Masterlease Sp. z o. o.
Ścianka wspinaczkowa Blokfit
P. P. H. KamiX spółka zo. o. spółka komandytowa
Restauracja Checz u Kaszebe w Chmielnie
Kinesis Gabinet Masażu Leczniczego Michał
Strzelczyk
Rastauracja Mon Balzac
Restauracja La Cucina
Restauracja Tapas de Rucola
Karczma Ujeścisko
DRE-Tech spółka z o. o.
Centrum Graficzne „GRYF”
Myjnia Samochodowa „EVO Car”
Studio Tańca TOP DANCE
BMW Zdunek
Serdecznie dziękujemy!
Adw. A. Derezińska-Jankowska
Kierownik Komisji
Kultury Sportu Rekreacji i Intergracji
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Bieg po plaży
„Podarujmy Rehabilitację na Święta”
W niedzielne popołudnie, 18 grudnia 2016
odbyła się kolejna edycja Biegu Charytatywnego po plaży „Podarujmy Rehabilitację na Święta”. Tym razem adwokaci, aplikanci adwokaccy
naszej izby połączyli siły z członkami Klubu
Wysokogórskiego „Trójmiasto”, aby przy okazji
rywalizacji sportowej wesprzeć Jowitę Nowaczyk - mamę samotnie wychowującą niepełnosprawne córki. Dzielna Mama dziewczynek tradycyjnie wzięła udział w biegu i niełatwo było
dotrzymać jej kroku.
Przed biegiem podjęliśmy rywalizację pomiędzy adwokatami i wspinaczami w przeciąganiu liny. Rywalizację tą, ku zaskoczeniu
wszystkich, wygrali adwokaci!
Przedstawiciele przegranej drużyny zmuszeni
byli pokonać pierwsze 100 m biegu tyłem, znieśli to jednak godnie.
Podczas imprezy udało się zebrać 3240 zł,
które organizatorzy wpłacili na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Serdecznie zachęcamy do udziału w organizowanych przez Komisję Kultury, Turystyki,
Sportu i Integracji imprezach charytatywnych.
adw. Agnieszka Kanawka
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Wywiad z adw. Jackiem Trelą,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Gościem Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego jest adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zanim przejdziemy
do rozmowy z Panem Prezesem poznajmy
bliżej jego sylwetkę. Poznajmy bliżej człowieka, który przez najbliższe cztery lata będzie
prowadzić Adwokaturę.
Adwokat Jacek Trela urodził się w roku 1956.
W roku 1979 ukończył studia prawnicze na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, a następnie aplikację arbitrażową przy Okręgowej Komisji Arbitrażowej
w Warszawie. W roku 1986 ukończył aplikację
adwokacką przy izbie adwokackiej w Warszawie. Aplikację odbywał pod patronatem adw.
dr Zdzisława Krzemińskiego. Wpisany na listę
adwokatów w dniu 18 grudnia 1986 roku, od
początku brał aktywny udział w pracach samorządu adwokackiego. W swojej karierze pełnił
funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego, członka
ORA czy przewodniczącego komisji ds. współpracy z zagranicą oraz komisji etyki. Dwukrotny dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie, delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury, członek licznych komisji. Interesuje się
historią, malarstwem i sportem. Lubi słuchać
muzyki poważnej. Czas wolny spędza w Kazimierzu Dolnym. Podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury zwyciężył miażdżącą przewagą.
Czemu zawdzięcza ten spektakularny sukces?
Jak widzi losy Adwokatury oraz jakie postawił
przed sobą zadania, przeczytacie w wywiadzie
którego udzielił Gdańskiemu Kwartalnikowi
Adwokackiemu Prezes Jacek Trela.
Adw. Joanna Gręndzińska (JG): Jak ocenia
Pan XII Krajowy Zjazd Adwokatury? Czy zapadły tam ważne postanowienia dla naszego
środowiska? Jeśli tak to jakie? Czy uważa Pan,
że jakieś ważne kwestie nie zostały na zjeździe
poruszone?
Adw. Jacek Trela, Prezes NRA (JT): Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie był ważnym
wydarzeniem w życiu samorządu adwokackiego z kilku powodów. Podjęliśmy wspólnie szereg różnych, ważnych uchwał programowych,
wiele decyzji, dotyczących najbliższych czterech
lat. Są wśród nich kwestie związane z reformą
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wykonywania zawodu adwokata, zasad etyki,
form wykonywania zawodu, jak ewentualne dopuszczenie stosunku pracy. To są zadania priorytetowe dla Naczelnej Rady Adwokackiej.
Zjazd z listopada 2016 roku był ważny także z tego powodu, że pojawiło się na nim wielu
młodych delegatów. To jest odzwierciedlenie
zauważalnego w samorządzie zjawiska, czyli
napływu młodego pokolenia do zawodu.
W mojej ocenie, ważna jest też konkluzja
wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, którą
traktuję jako fragment szeroko rozumianych
postanowień zjazdowych. Otóż prezydent powiedział, że samorządność zawodowa naszego
środowiska nie może być w żaden sposób
kwestionowana, że jest ważnym elementem
krajobrazu życia społecznego w Polsce.. Jednocześnie prezydent wskazał na konieczność
sprawnych działań w sądownictwie dyscyplinarnym. Warto pamiętać, że wizyta Prezydenta
RP na Krajowym Zjeździe Adwokatury zdarzyła
się po raz drugi w historii samorządu. Po raz
pierwszy gościem Zjazdu był prezydent Lech
Kaczyński w 2010 r., tuż przed katastrofą smoleńską.
W natłoku innych spraw, nie poruszyliśmy
kwestii pauperyzacji zawodu. W okresie okołozjazdowym dowiedzieliśmy się z publikacji
prasowych, że adwokaci są na ostatnim miejscu
pod względem wysokości zarobków wśród
środowisk prawniczych – za sędziami,, prokuratorami i radcami prawnymi. Średnie zarobki
adwokatów to 4,5 tys. zł brutto.
JG: Z jakimi problemami zmaga się obecnie Adwokatura? Czy ma Pan pomysł jak tym
problemom zaradzić?
JT: Adwokatura obecnie zmaga się ze skutkami otwarcia zawodu. Miało ono swoje uzasadnienie kilkanaście lat temu, kiedy rzeczywiście
napływ do zawodu był nieduży. Dziś jednak szeroki dostęp ma negatywny wpływ na kondycję
całego środowiska adwokackiego. Borykamy się
z problemami dyscyplinarnymi, pojawiają się –
choć nie w skali masowej - przestępstwa pospolite z udziałem adwokatów. Według statystyk
podawanych przez portale internetowe, w 2016
roku prowadzono w stosunku do adwokatów 36
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postępowań karnych. Jako władze Adwokatury
nie wiemy nawet o wszystkich.
To odbija się negatywnie na jakości świadczonej pomocy prawnej, a zatem, w konsekwencji, na klientach, czyli obywatelach. Nie
sprawdziły się założenia, że otwarcie zawodu
adwokata przyniesie obniżenie cen przy
wysokim poziomie usług prawnych. Owszem,
ceny są niższe, ale to nie gwarantuje wysokiej
jakości.
Staramy się temu zaradzić poprzez intensyfikację szkoleń na aplikacji adwokackiej i szkoleń zawodowych, które są obowiązkowe dla
adwokatów. To ma na celu podnoszenie jakości
świadczonych usług prawnych. W ten sposób
dbamy o interes społeczny, zapewniając dobrą
pomoc prawną.
Dobrym sposobem dla zaradzenia problemom wynikającym z pauperyzacji zawodu, byłoby wprowadzenie przymusu adwokackiego
w postępowaniu sądowym. To by zwiększyło
zapotrzebowanie na pomoc prawną adwokatów. Z jednej strony, dałoby to pracę adwokatom, z drugiej zapewniło klientom profesjonalną pomoc prawną w trudnej materii sądowej.
JG: W wywiadach wskazuje Pan, że chciałby
budować samorząd przyjazny dla członków
Adwokatury? Czyli jaki?
JT: Samorząd przyjazny dla członków adwokatury to taki, w który wybrane władze pomagają adwokatom w wykonywaniu zawodu. Pomoc
ma polegać na usunięciu niepotrzebnych barier,
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które znajdują się w Kodeksie Etyki i w regulaminach - niepotrzebnych w tym znaczeniu, że
nie stanowią one o zasadach etycznych, a są ich
obudową. Nic złego się nie stanie, jeśli zostaną one usunięte, a kręgosłup etyczny zostanie
utrzymany.
Myślę tu o takich kwestiach, jak szerokie informowanie o wykonywaniu zawodu, o prowadzeniu kancelarii, o dodatkowych uprawnieniach,
co ma pomóc w dotarciu do klientów. Nie jest
to reklama, lecz uczciwa informacja o sobie
i swojej pracy zawodowej. Takie zmiany, z jednoczesnym zdefiniowaniem czym jest reklama,
to podstawowe zadanie na najbliższy czas dla
samorządu. Prace zostały już rozpoczęte i ich
efekt powinien być widoczny w pierwszym półroczu br.
Myślę także, że samorząd przyjazny
adwokatom to taki,, który pomaga im w sytuacjach – niestety pojawiających się coraz częściej – prób uchylania przez prokuraturę czy
sądy tajemnicy zawodowej. Co więcej, zdarzają
się próby uchylania tajemnicy obrończej. Samorząd musi podejmować wtedy działania. Naczelna Rada Adwokacka prowadzi rejestr takich
spraw, monitoruje je i jeśli pomoc okręgowej
rady adwokackiej jest niewystarczająca, wspiera
również swoimi działaniami.
Przyjazny samorząd to także taki, w którym
decyzje podejmowane są w sposób przejrzysty.
Chodzi tu o szanowanie naszych Koleżanek
i Kolegów.
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JG: Jak ważna dla Adwokatury jest relacja
patron- aplikant (mistrz- uczeń)? Czy Adwokatura wciąż stara się zachować kształcenia
oparte na tej relacji, a może obecne realia rynkowe już to uniemożliwiają?
JT: Ta relacja jest bardzo ważna i w niemal
wszystkich izbach udaje się ją utrzymać. Problem występuje w izbie warszawskiej, ze względu na dużą liczbę aplikantów, dla których nie
ma wystarczającej liczby patronów. Jednak staramy się również w Warszawie zachować relacje
patron-aplikant, między innymi poprzez budowanie takich relacji na zajęciach dla aplikantów.
Wykładowcy są doświadczonymi adwokatami
i swoją postawą w czasie wykładów starają się
uzupełnić luki, wynikające z dysproporcji liczbowej.
JG: Jak ocenia Pan dotychczasowe działania wizerunkowe adwokatury? Co Pana zdaniem wymaga zmiany w pierwszej kolejności?
JT: Krajowy Zjazd Adwokatury w listopadzie
ubiegłego roku przyjął uchwałę nr 21, dotyczącą
wizerunku. Uchwała zawiera konkretne wskazówki, jakimi ma się kierować samorząd. Jest
to wypracowanie nowej, spójnej i wspólnej dla
wszystkich izb koncepcji kreowania publicznego wizerunku Adwokatury i budowania jej
marki, a także marki adwokatów, jako profesjonalistów na rynku usług prawnych. Trzeba też
wypracować metody zarządzania kryzysowego.
Uchwała mówi również o potrzebie wsparcia
zewnętrznego, profesjonalnego doradztwa wi-
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zerunkowo-marketingowego. W izbach powinny w miarę możliwości tworzyć się komórki
odpowiedzialne za kontakty z mediami, a Naczelna Rada Adwokacka ma wspierać lokalne
inicjatywy, mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku.
Koncepcje wypracowują komisje wizerunku
zewnętrznego, zarówno Komisja ds. wizerunku
zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA, jak
i komisje wizerunkowe izb. 17 marca w Łodzi
odbędzie się – na wniosek dziekana izby łódzkiej i jej komisji wizerunkowej - spotkanie tych
komisji z okręgowych rad adwokackich, podczas którego omawiane będą strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, także takich,
które dotykają Adwokaturę.
Mamy pozytywne przykłady tworzenia wizerunku adwokatury z poszczególnych izb. Warto
zwrócić uwagę na izbę warszawską – także media zauważają, jak ta izba, którą dotknął kryzys
związany z aferą reprywatyzacyjną, odbudowuje swój wizerunek. ORA w Warszawie zadeklarowała pomoc pro bono wobec osób, które brały udział w protestach pod Sejmem 16 grudnia
ub. r. Włączyła się z pomocą prawną w akcje
organizacji, które walczą ze smogiem w stolicy,
a ostatnio także w akcję Centrum Praw Kobiet.
Adwokaci warszawscy, w tym dziekan i wicedziekan, wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej w sprawie o gwałt. Symulacja miała pokazać kobietom-ofiarom przemocy seksualnej,
czego mogą się spodziewać w sądzie i zmotywo-
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wać je w ten sposób do zgłaszania przestępstw,
których są ofiarami.
W poprzedniej kadencji największą kampanią wizerunkowo-edukacyjną była kampania
„Zapytaj adwokata”. W całym kraju, w średnich
i dużych miastach, pojawiły się billboardy oraz
plakaty informujące o sytuacjach, w których pomocna jest porada prawna adwokata. W sądach
i kancelariach udostępnione były ulotki i plakaty, w prasie oraz w Internecie reklamy, a w radiu
spoty. Uruchomiona została specjalna strona
internetowa www. zapytajadwokata. pl, z podstawowymi informacjami prawnymi i wyszukiwarką adwokatów.
Kampania była realizacją uchwały programowej KZA z 2013 roku i miała na celu
uświadomienie społeczeństwu, że dostęp do
porady prawnej jest łatwy i o wiele bardziej
ekonomiczny, niż to się powszechnie wydaje.
Polacy kojarzą adwokatów głównie ze sprawami prowadzonymi w sądzie. Kampania miała uświadomić im, że adwokaci są również
doradcami,, których porada prawna jest gwarancją zapobieżenia negatywnym skutkom decyzji związanych z operacjami finansowymi.
Do powstania całej akcji „Zapytaj adwokata” posłużyła też ankieta, a pierwsze próby prowadzenia kampanii wizerunkowych, na skalę
lokalną, przeprowadziło wcześniej kilka izb,
m. in. izba katowicka, łódzka, warszawska, czy
wielkopolska.
Pojawiały się głosy negatywne, że kampania
nie miała aż tak szerokiego zasięgu. Jednak
mógł się w nią włączyć każdy adwokat. Otrzymali oni na swoje skrzynki mailowe materiały
do pobrania i wykorzystania na stronach kancelarii adwokackich, skrzynkach mailowych
i portalach społecznościowych. Adwokatura to
wspólna sprawa, a jej wizerunek jest portretem
zbiorowym. W wiele miesięcy po zakończeniu
kampanii, adwokaci pytają w biurze NRA o materiały w postaci ulotek, z których oczywiście
mogą cały czas korzystać.
JG: Jak ważna dla Adwokatury jest edukacja prawna obywateli? Jakie działania w tym
zakresie zamierza podjąć Naczelna Rada Adwokacka pod Pana przewodnictwem?
JT: To jedna z podstawowych kwestii, ponieważ polskie społeczeństwo ma bardzo niską świadomość prawną. Istnieje obawa przed
wysokimi kosztami porady adwokata i brakuje
wiedzy o tym, że warto sięgać po porady prawne
prewencyjnie. Z takich prewencyjnych porad
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adwokata korzysta zaledwie 8 proc. Polaków.
Edukacja prawna powinna zaczynać się już
w szkole i takich akcji jest wiele. Adwokaci
włączali się np. w akcję UNICEF „Masz prawo
znać swoje prawa” z okazji 25. rocznicy przyjęcia Konwencji o prawach dziecka. Jedną z lekcji
w szkołach Klubu UNICEF prowadził ówczesny
prezes NRA, adw. Andrzej Zwara.
Adwokaci uczestniczyli również w dwóch
edycjach Tygodnia Konstytucyjnego #MojaKonstytucja, aktywnie włączała się w tę akcję
Komisja ds. Edukacji Prawnej przy NRA, tu
także adwokaci i aplikanci adwokaccy prowadzili lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji
w życiu codziennym.
Lekcje prawa w szkołach towarzyszą też
Europejskim Dniom Prawnika i Światowemu
Dniowi Praw Człowieka, który obchodzony jest
10 grudnia.
Akcje edukacyjne inicjowane i prowadzone są także w izbach. Takie projekty prowadzą
między innymi izby: pomorska, łódzka,, warszawska, czy bydgoska. Adwokaci odwiedzają nie tylko szkoły, ale również kluby seniora
a także, jak izba bydgoska, organizują szkolenia
w ośrodkach dla samotnych matek.
Pozytywne przykłady edukacji prawnej można wskazać np. z izby bydgoskiej, która wykorzystała też Europejski Dzień Prawnika jako
okazję do własnej akcji „Masz prawo do prawnika”. Ta akcja, przeznaczona dla osób w trudnej
sytuacji materialnej, miała uświadomić im, że
mają prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy
profesjonalnego
pełnomocnika
zarówno
w sprawach cywilnych,, jak i karnych. Inicjatywa skierowana była do osób mających sprawę
w toku i chcących złożyć wniosek o wyznaczenie pełnomocnika lub obrońcy z urzędu oraz
do osób, które dopiero planują założenie sprawy i chciałyby skorzystać z pomocy prawnika.
W ramach akcji „Masz prawo do prawnika”
bydgoscy adwokaci odwiedzili seniorów z bydgoskiego Domu Dziennego Pobytu „Senior”.
W trakcie spotkania uświadamiali starsze osoby
w jaki sposób nie dać się wykorzystać oszustom
stosującym metody „na wnuczka”, „na kuzyna
z Ameryki” czy „na policjanta”.
Również bydgoska izba przeprowadziła we
współpracy z Kuratorium Oświaty program
„Mediacje w szkole w praktyce” Przeszkolono
820 mediatorów rówieśniczych z 41 szkół województwa kujawsko-pomorskiego.
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Czekają też inne obszary, gdzie konieczna
jest edukacja prawna – jak prawa ofiar przemocy, przemocy domowej i seksualnej, ofiar dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację
płciową. Zespół ds. Kobiet przy NRA od zeszłej
kadencji współpracuje w biurem Rzecznika
Praw Obywatelskich w tej kwestii. Adwokaci
na Krajowym Zjeździe Adwokatury włączyli
się w obchody kampanii przeciwko przemocy
ze względu na płeć, której symbolem jest biała
wstążka. Strategię edukacji prawnej kreuje także odpowiednia Komisja przy NRA.
JG: W Pomorskiej Izbie Adwokackiej z powodzeniem prowadzimy program „Adwokat
przydaje się w życiu”. Czy słyszał Pan o tym
programie edukacyjnym?
JT: Tak, oczywiście, słyszałem o tym programie edukacyjnym Pomorskiej Izby Adwokackiej. To bardzo cenna inicjatywa prowadzenia
zajęć z prawa w liceach i gimnazjach oraz w klubach i świetlicach dla seniorów.
JG: Czy uważa Pan, że młodzi adwokaci
i aplikanci adwokaccy powinni angażować
się w prace samorządu adwokackiego?
Dlaczego?
Proszę mi wybaczyć truizm, ale bez wychowania następców nie utrzymamy ciągłości
samorządu. Przyjdzie czas, gdy obecni samorządowi działacze ustąpią i te miejsca powinny być zajęte właśnie przez kolejne pokolenia.
Tak się dzieje od 100 lat i tak być powinno
w przyszłości. Dużo jeżdżę po Polsce i widzę, że
młodzież adwokacka i aplikancka chce działać
w samorządzie,, ci młodzi ludzie są nadzieją naszego środowiska.
JT: Jak ocenia Pan System Obsługi Adwokatury i jaką drogę rozwoju tego projektu Pan
widzi? Jak ważna dla Adwokatury jest informatyzacja działalności NRA i ORA? Co zamierza Pan w tej dziedzinie uczynić?
To nie tylko przydatne, ale i konieczne narzędzie. System (SOA) ma trzy ważne funkcje do
spełnienia. Przede wszystkim, jest narzędziem
do współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości. Właśnie kończymy pilotażowy program
integracji Systemu Obsługi Adwokatury z systemem informatycznym apelacji wrocławskiej.
Dzięki temu organy wymiaru sprawiedliwości
będą mogły np. szybko weryfikować czy dana
osoba jest adwokatem lub czy ma prawo do wykonywania zawodu. Do uruchomienia wymiany danych zobowiązuje nas prawo.
Drugą ważną funkcją SOA jest usprawnienie
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bieżącej pracy administracyjnej izb adwokackich, komunikacji między nimi oraz między
izbami a Naczelną Radą Adwokacką. Ma również za zadanie upraszczać aktualnie obowiązujące procedury zachodzące w poszczególnych
biurach ORA.
Trzecim ważnym elementem jest pomoc,
jaką system oferuje klientom usług prawnych
w szukaniu adwokatów. Dane z SOA w ograniczonym zakresie są dostępne w Krajowym
Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, który jest mówiąc w skrócie wyszukiwarką, z której mogą korzystać klienci. Jest również
główną bazą danych dla europejskiej wyszukiwarki prawników „Find a Lawyer”.
JG: Podczas konferencji wizerunkowych
organizowanych przez ORA Łódź oraz ORA
Warszawa padł postulat stworzenia ogólnopolskiego serwisu adwokatury skierowanego do potencjalnych klientów. Co Pan sądzi
o tym pomyśle?
JT: Takie rozwiązanie stosuje na przykład
izba adwokacka w Łodzi: ma wersję swojej
witryny internetowej dla klientów i dla adwokatów. Na stronie dla klientów są informacje
o grupie zawodowej adwokatów oraz ogólne informacje, jakiej pomocy potrzebuje klient w zależności do problemu prawnego, z którym się
boryka.
Inne izby umieszczają w widocznym miejscu
wyszukiwarkę adwokatów, zwykle odnoszącą
do KRAiA. Izba poznańska ma swój własny system wyszukiwania adwokatów „twojadwoakt.
info. pl”.
Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów
warto promować, tak by klienci potrzebujący
pomocy prawnej w sposób intuicyjny korzystali
z tego narzędzia.
Wyszukiwarka ta jest na stronie adwokatura.
pl. Na ten rok planowane są zmiany tej witryny,
po ich wprowadzeniu wyszukiwarka zostanie
bardziej wyeksponowana, łatwiej będzie z niej
korzystać.
Dziękuję za rozmowę.
adw. Joanna Gręndzińska
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Adwokat przydaje się w życiu – sprawozdanie
z realizacji programu w semestrze jesień – zima
2016/2017
Pomorska Izba Adwokacka od 2014 roku
realizuje program edukacyjny prowadzony początkowo pod nazwą „Prawo przydaje się w życiu” a w chwili obecnej „Adwokat przydaje się
w życiu” (w ramach działalności Komisji Edukacji Prawnej przy ORA w Gdańsku). Celem
programu poza jego walorem edukacyjnym jest
upowszechnianie marki „Adwokat”, zachęcanie
do korzystania z pomocy prawnej członków naszej grupy zawodowej.
Od początku w realizację programu zaangażowanych jest łącznie kilkadziesiąt osób
z grona Pomorskiej Adwokatury.
Projekt adwokat przydaje się w życiu jest
skierowany do młodzieży szkolnej, środowisk
seniorów, nauczycieli, a w przyszłości także do
przedsiębiorców.
Celem usprawnienia realizacji programu
osobami koordynującymi jego poszczególne
części są:
• Adwokat Agnieszka Kapała – Sokalska – akcja senior
• Adwokat Joanna Gręndzińska – akcja nauczyciel
• Aplikant adwokacka Małgorzata Głódkowska – akcja młodzież – szkoły z terenu
Gdańska
• Aplikant adwokacka Joanna Franczak - akcja młodzież – szkoły spoza terenu Trójmiasta
• Adwokat Michał Szarmach - akcja młodzież
– szkoły z terenu Gdyni i Sopotu
Program spotkał się z bardzo pozytywnym
odbiorem zarówno wśród przedstawicieli innych izb adwokackich, jak i Naczelnej Rady Adwokackiej czego dowodem jest jego stopniowa
implementacja. Dodatkowo projekt jest objęty
licznymi władz samorządowych.
Wypada mieć nadzieję, że program „Adwokat przydaje się w życiu” dzięki całkowicie bezinteresownej pracy członków naszej Izby będzie
w dalszym ciągu z sukcesem kontynuowany co
przyczyni się do jego jeszcze większej popularyzacji.
Dla wskazania zasięgu akcji poniżej przedstawiam garść informacji statystycznych przygoto18

wanych przez koordynatorów: mec. Agnieszkę
Kapałę – Sokalską, mec. Joannę Franczak, mec.
Małgorzatę Głódkowską oraz mec. Michała
Szarmacha.
Akcja Młodzież – szkoły spoza terenu
Trójmiasta
W roku szkolnym 2016/2017 w semestrze zimowym przeprowadzono zajęcia w szkołach
na terenie miast - Wejherowa, Władysławowa,
Kwidzyna oraz w gminie Stare Pole ponad 150
osób.
Akcja Młodzież – szkoły z terenu Gdyni
i Sopotu
W roku szkolnym 2016/2017 w semestrze zimowym przeprowadzono zajęcia łącznie w 15 – stu
szkołach z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego, prawa cywilnego, prawa konsumenckiego oraz kontraktowego, a także z zakresu
specyfiki wykonywania zawodu adwokata.
Akcja Młodzież – szkoły z terenu Gdańska
W roku szkolnym 2016/2017 w semestrze zimowym zaplanowano 36 godzin spotkań z młodzieżą. W akcji wzięło udział 12 szkół z Gdańska, w tym 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz 4
szkoły gimnazjalne. Na spotkaniach poruszane
były zagadnienia z zakresu prawa cywilnego,
w tym prawa umów i konsumenckiego, prawa
karnego i prawa wykroczeń, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ochrony konsumentów
i konkurencji oraz prawa autorskiego i ochrony
wizerunku. Dodatkowo w VII LO w Gdańsku
zostały zrealizowane zajęcia o tematyce,, savoir
vivre sali sądowej” oraz odbyły się dwie dwugodzinne symulacje procesu karnego, w trakcie
którego poszczególne role procesowe odgrywali
uczniowie.
Akcja senior
Do końca roku 2016, w ramach Akcji Senior,
prowadzonych było (jest) pięć cykli szkoleniowych. Szkolenia odbyły się w ramach współpracy z Klubem Osiedlowym Rozstaje na Zaspie,
Klubem Seniora na Morenie, Klubem Osiedlowym ALF na Chełmie, Klubem Seniora JANTAR w Helu oraz z Dziennym Domem Pomocy
w Sopocie. Do końca roku 2016 przeprowaGdański Kwartalnik Adwokacki - nr 44 Kwiecień

dzonych zostało 10 szkoleń. Liczba odbiorców
każdego ze szkoleń to 15 do 80 osób. W trakcie
spotkań poruszono następujące tematy: Senior
jako spadkobierca, Senior jako spadkodawca,
Senior jako pacjent, Senior jako ubezpieczony,
Senior jako konsument, Senior w rodzinie.
Łącznie zajęcia odbyły się w 42 placówkach.
W tym miejscu chciałbym raz jeszcze podziękować osobom zaangażowanym w realizację programu zarówno szkoleniowcom jak i koordynatorom poszczególnych jego części za, jak
to wskazałem wyżej, czasochłonną i calkowicie
bezinteresowną pracę i jednocześnie zachęcić
do udziału w akcji.
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Szczególne podziękowania chciałbym skierować do Kolegi Krzysztofa Kochanowskiego
poprzedniego koordynatora programu.
Adwokat Marcin Derlacz
Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej
Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku
Przy współpracy:
Adwokat Agnieszka Kapała Sokalska
Aplikant adwokacka Małgorzata Głódkowska
Aplikant adwokacka Joanna Franczak
Adwokat Michał Szarmach
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Domniemane uznanie reklamacji
odbiorcy energii elektrycznej
W praktyce obrotu energii elektrycznej
istotnym problemem zdaje się być kwestia
domniemanego uznania reklamacji odbiorcy
w przypadku nierozpatrzenia jej przez przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 14 dni
od dnia jej złożenia.
Odbiorcy – niejednokrotnie działając
przez profesjonalnych pełnomocników –
uznają, iż w przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie przewidzianym w art.
6c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, złożoną
reklamację – niezależnie od jej przedmiotu–
uznać należy za uwzględnioną.
Wskazać należy, że błędne jest stosowanie
przepisu art 6 c ust. 2 wyżej przywołanej ustawy w odniesieniu do każdej złożonej przez odbiorcę reklamacji, bowiem wykładnia literalna
komentowanego przepisu jednoznacznie wskazuje, iż 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji dotyczy jedynie reklamacji złożonej przez
odbiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty w związku z zaległościami
w płatności za pobraną i zużytą energię elektryczną.
Dodatkowo należy uznać, że zamysłem
ustawodawcy – zgodnie z treścią art. 6c w zw.
z art. 6b. ust. 3 Prawa energetycznego było stosowanie 14 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji jedynie w sytuacji jednoznacznie
wskazanej w przepisach, do której zaistnienia
niezbędnym jest powstanie następujących przesłanek:
a) istnienia zaległości odbiorcy w płatności za
pobraną energię elektryczną,
b) wystosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne wezwania do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu
do uregulowania zaległości ze wskazaniem
skutku w postaci wstrzymania dostaw energii elektrycznej,
c) złożenia przez odbiorcę w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania do zapłaty reklamacji.
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Kolejną kwestią sprawiającą problemy interpretacyjne związane z art. 6c. Prawa
energetycznego jest pojęcie rozpatrzenia reklamacji. Często spotykanym błędem jest zakładanie przez odbiorców, że przedsiębiorstwo
energetyczne nie może odmówić uwzględnienia reklamacji. Konsumenci odczytują pojęcie
„rozpatrzenia” reklamacji jako uwzględnienie tej reklamacji. Nawet jeśli przedsiębiorstwo
energetyczne prześle w ustawowym terminie 14
dni odpowiedź na reklamację, w której dochodzi do odmowy uwzględnienia reklamacji, konsumenci kierują sprawy na drogę postępowania
sądowego sądząc, że art.. 6c Prawa energetycznego obliguje przedsiębiorstwa energetyczne do
uwzględnienia każdej reklamacji. Taka interpretacja przepisu nie jest prawidłowa, ponieważ
w razie braku podstaw do uwzględnienia reklamacji, przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione jest do odmowy jej uwzględnienia.
Dodatkowo wskazać należy, iż ustawodawca w ust. 3 art. 6c ustawy Prawo energetyczne umożliwił odbiorcom – w przypadku nie
uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne – wystąpienie z wnioskiem
o rozpatrzenie sporu w tym zakresie do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy
Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, bez konieczności angażowania sądów powszechnych.
Również w tym przypadku skuteczność wniosku odbiorcy uwarunkowana jest dotrzymaniem 14 dniowego terminu od dnia otrzymania
powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.
W kontekście omawianego zapisu reklamacyjnego na marginesie wskazać należy,
że interesy odbiorców w toku postępowania
reklamacyjnego chronione są ustawową
gwarancją niewstrzymywania dostaw energii
elektrycznej do punktu poboru składającego
reklamację.
Apl. adw. Miłosz Haber
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Szpalty pamięci – adwokaci
Pomorskiej Izby Adwokackiej
zmarli w 2016 r.
W 2016 r. pożegnaliśmy 9 adwokatów, którzy byli członkami Pomorskiej Izby Adwokackiej. Odejścia te napełniły bólem serca rodzin,
przyjaciół i znajomych. W niniejszym artykule
zostaną przedstawione ich sylwetki.
Jacek Błaszczyk – ur.
22.05.1978 r. w Elblągu,
w 2002 r. ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, odbył pozaetatową aplikację sądową
przy Sądzie Okręgowym
w Elblągu, w 2013 r. został wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej, przed
wstąpieniem do adwokatury pracował w administracji publicznej, przez wiele lat współpracował z Elbląskim Centrum Mediacji, zmarł
12.08.2016 r. po ciężkiej chorobie, został pochowany na cmentarzu komunalnym Dębica w Elblągu, przeżył 38 lat, przez 3 lata wykonywał zawód adwokata i był członkiem Pomorskiej Izby
Adwokackiej, pozostawił żonę i dwójkę małych
dzieci. Jacek był życzliwą osobą, zawsze gotowym
pomóc drugiemu człowiekowi, wspaniały mąż,
kochający ojciec, przyjaciel, na którym zawsze
można było polegać – wspomina zmarłego Kolegę adw. Jacek Gasperowicz.
Egon Brodalski – ur.
27.11.1941 r. w Grudziądzu. Uczęszczał do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego
w Malborku, w 1960 r.
zdał egzamin maturalny. W latach 1960-1965 r.
studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w okresie 1965-1967 aplikant sądowy przy
Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, we wrześniu
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1967 r. złożył egzamin sędziowski. Na mocy
uchwały Rady Adwokackiej w Gdańsku podjętej w dniu 10.10.1967 r. został wpisany na
listę aplikantów adwokackich. Od 1.12.1967
r. do 23.02.1971 r. odbywał aplikację w Zespole Adwokackim nr 10 w Gdańsku z/s ul. Wały
Jagiellońskie 28/30. Na podstawie uchwały
Rady Adwokackiej w Gdańsku podjętej w dniu
16.04.1971 r. został wpisany na listę adwokatów, ślubowanie adwokackie złożył w dniu
26.06.1971 r. przed dziekanem adw. Bronisławem Augustyniakiem. Zawód adwokata wykonywał: 1.09.1971 r.-15.08.1993 r. Zespół Adwokacki nr 7 z/s w Gdańsku – Wrzeszczu przy
al. Grunwaldzkiej 84, 15.08.1993 r.-18.02.2015
r. indywidualna kancelaria adwokacka z/s
w Gdańsku – Wrzeszczu przy al. Grunwaldzkiej
102. W dniu 19.02.2015 r. został przeniesiony
na listę adwokatów niewykonujących zawodu,
uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku podjętą w dniu 10.10.2016 r. został skreślony z listy adwokatów z powodu śmierci. Mecenas był zaangażowany w działalność samorządu
adwokackiego: w okresie aplikacji adwokackiej
był członkiem Komisji Kultury i Turystyki przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku,
1972-1978 zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 7 w Gdańsku, 1981-1984 Kierownik Zespołu Adwokackiego nr 7 w Gdańsku,
1973 r. członek Komisji Kultury i Turystyki oraz
Komisji Pracy Społecznej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku; 1976 r. członek
Komisji Kultury i Turystyki, zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego, Zastępca Przewodniczącego
Komisji Pracy Społecznej (na Przewodniczącego Komisji został wybrany adw. Jerzy Lipski),
członek Zespołu Wizytatorów przy Radzie Adwokackiej w Gdańsku; 1979 r. członek Komisji
Kultury i Turystyki, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, członek Komisji Doskonalenia Zawodowego (przewodniczącym Komisji został
członek Rady Adwokackiej adw. Jerzy Lipski),
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Przewodniczący Komisji Pracy Społecznej;
1983 r. zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego;
1989 r. członek Rady Adwokackiej w Gdańsku;
1992 Rzecznik Dyscyplinarny; 2004 r. członek
Komisji Funduszy Samopomocy Koleżeńskiej.
Dorosłe życie związany z dzielnicą Gdańsk-Wrzeszcz, mieszkał przy ul. Karłowicza oraz ul.
Suwalskiej, zawód adwokata wykonywał przy al.
Grunwaldzkiej nr 84 (Zespół Adwokacki nr 7,
od 1971 r. do 1993 r.) oraz nr 102 (indywidualna kancelaria adwokacka, od 1993 r. do 2015 r.).
Zmarł w dniu 1.09.2016 r. w wieku 75 lat, został
pochowany na cmentarzu Gdańsk – Srebrzysko. Przez 49 lat był członkiem Izby Adwokackiej w Gdańsku, przez 45 lat wykonywał zawód
adwokata. Angażował się w prace społeczne, był
chętny do pomocy, dobry, wartościowy człowiek,
wzbudzał szacunek – wspomina adw. Jerzy Lipski, Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej
w latach 2001-2007.
Jerzy Fisior – ur. 2.01.1931
r. w Będzinie, syn Jana
i Feliksy, w 1949 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Będzinie, w 1959
r. uzyskał tytuł magistra
prawa na Uniwersytecie Warszawskim, mąż
Reginy oraz ojciec córki
Zofii. W 1951 r. został mianowany na stopień
oficerski i rozpoczął pracę w wojskowej służbie sprawiedliwości, do czerwca 1968 r. pracował w strukturach prokuratury wojskowej. Na
mocy uchwały Rady Adwokackiej w Olszynie
podjętej w dniu 28.02.1969 r. został wpisany
na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie. W 1971 r. przeniósł siedzibę zawodową
do Izby Adwokackiej w Gdańsku. Zawód adwokata wykonywał: 1.06.1969-31.01.1971 Zespół
Adwokacki w Pasłęku, 1.02.1971-31.10.1979
Zespół Adwokacki w Kościerzynie, 1.11.197931.03.1993 Zespół Adwokacki nr 12 w Gdańsku, 1.04.1993-31.12.2014 indywidualna kancelaria adwokacka w Gdańsku. Mecenas włączył
się także w działalność samorządu adwokackiego. W 1983 r. został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 1989 r. członek Komisji ds. Rozdziału Środków Inwestycyjnych, 2002
członek Zespołu Wizytatorów. Zmarł w dniu
16.12.2016 r. Przeżył 85 lat, przez 45 lat wykonywał zawód adwokata.
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Jan Górzewski – ur.
01.01.1927 r. w Trzeciakiszki koło Wilna, syn
Franciszka i Anieli, studia prawnicze ukończył
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
odznaczony następującymi medalami: brązowym,
srebrnym i złotym krzyżem zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski, medalem
30-lecia, zasłużony dla miasta Gdańska i Ziemi
Gdańskiej, posiadał stopień wojskowy kaprala,
ojciec trójki dzieci: Janusza, Leszka i Bożeny,
w 1985 r. został wpisany na listę adwokatów
Izby Adwokackiej w Gdańsku, przed wstąpieniem do adwokatury wykonywał zawód radcy
prawnego, działał w harcerstwie, przyczynił się
do budowy Domu Harcerza w Gdańsku przy ul.
Ogarnej. Zm. 23.09.2016 r., został pochowany
na cmentarzu Łostowice w Gdańsku, w pogrzebie uczestniczyła delegacja harcerzy ze sztandarem, przeżył 89 lat. Koledzy wspominają Go
jako rzetelnego adwokata, który swój zawód
traktował jako powołanie, był zawsze serdecznym, uczynnym i przy tym bardzo skromnym
człowiekiem. Z chęcią po przejściu na emeryturę uczestniczył w życiu Pomorskiej Izby Adwokackiej poprzez pełnienie chociażby funkcji
delegata na Zgromadzeniach naszej Izby. Janek
to tzw. „stara dobra szkoła adwokacka”, swoją
postawą życiową, która przekładała się na pracę zawodową, był wzorem dla innych, bo skupiał
w sobie nie tylko wiedzę i rzetelność, ale także zasady, które winny być zawsze brane pod uwagę
przez każdego z nas. Jasiu to człowiek, który wiele w życiu osiągnął, a tak naprawę nigdy o swoich zasługach nie mówił, bo cechowała Go przede
wszystkim skromność, która niestety jest rzadko spotykana w obecnych czasach. Będzie nam
bardzo Kolegi brakowało, bo Jasiu to był bardzo
serdeczny i przyjacielski człowiek – wspominają
przyjaciele.
Marian Gozdek – ur. 19.02.1922 r. w Bujniczkach powiat Piotrków Trybunalski, syn Michała i Marii, mąż Heleny, w 1948 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1961
r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od
1.12.1959 r. do 31.12.1963 r. pracował w organach Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy,
następnie wykonywał zawód radcy prawnego,
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8.06.1967 r. został wpisany na listę adwokatów
Izby Adwokackiej w Koszalinie, w 1968 r. przeniósł siedzibę zawodową do Izby Adwokackiej
w Gdańsku, 1.05.1969-1.01.1992 r. członek Zespołu Adwokackiego nr 1 w Sopocie, 2.01.1992
r. rozpoczął wykonywanie zawodu w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Sopocie, zmarł
13.09.2016 r., został pochowany na cmentarzu
komunalnym w Sopocie, przeżył 94 lata.
Marian Kondracki – ur.
15.03.1932 r. w miejscowości Hołownie w województwie wileńskim, syn
Aleksandra i Zuzanny,
w 1962 r. ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 1962-1964 r. odbył
aplikację sądową przy Sądzie Wojewódzkim
w Gdańsku, w okresie 14.10.1964-30.11.1969
r. wykonywał zawód asesora a następnie sędziego w Sądzie Powiatowym w Lęborku. Na
mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej
w Gdańsku podjętej w dniu 18.04.1972 r. został
wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej
w Gdańsku z siedzibą zawodową w Lęborku.
Przed wpisaniem na listę adwokatów pracował
jako radca prawny. Zawód adwokata wykonywał: 1.01.1973-30.04.1987 Zespół Adwokacki
w Lęborku, 1.05.1987-3.05.1993 Zespół Adwokacki nr 3 w Gdyni, 4.05.1993-31.07.2008
Zespół Adwokacki nr 6 w Gdyni, 1.08.20081.05.2010 r. indywidualna kancelaria adwokacka w Gdyni. Zmarł 12.08.2016 r, został pochowany na cmentarzu Gdynia-Witomino. Przeżył
84 lata, zawód adwokata wykonywał przez 38
lat.
Jan Krajczyński – ur.
17.06.1944 r. w Korzybie (powiat Płońsk, województwo warszawskie).
W 1967 r. ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach
1967-1969 aplikant sądowy przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku,
w okresie 4.11.1969-31.10.1970 r. asesor sądowy w Sądzie Powiatowym w Elblągu. Na podstawie uchwały Rady Adwokackiej w Gdańsku
podjętej w dniu 26.03.1974 r. został wpisany
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na listę aplikantów adwokackich. W okresie
1.09.1974-30.04.1978 pracował jako aplikant
adwokacki w Zespole Adwokackim w Elblągu.
Na mocy uchwały Rady Adwokackiej w Gdańsku podjętej w dniu 27.01.1978 r. został wpisany
na listę adwokatów. Praktykę adwokacką wykonywał: 2.05.1978-28.02.1999 Zespół Adwokacki w Elblągu, 1.03.1999-1.01.2001 r. Kancelaria
Adwokacka s.c. w Elblągu, od 2.01.2001 r. indywidualna kancelaria adwokacka w Elblągu.
Mecenas włączył się w działalność samorządu
adwokackiego: 1989-1995 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego; 1995-2002 sędzia sądu
dyscyplinarnego; 2002-2013 r. członek zespołu
wizytatorów. W 2014 r. uhonorowany odznaką
Adwokatura Zasłużonym przyznaną przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Odznaka
została uroczyście wręczona przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwarę
podczas Zgromadzenia Pomorskiej Izby Adwokackiej w 2014 r. Zmarł 18.01.2016 r. w wieku
72 lat. Przez 42 lata był członkiem Izby Adwokackiej w Gdańsku, przez 38 lat wykonywał zawód adwokata w Elblągu.
Zbigniew Nowicki – ur.
24.10.1941 r. w Kołomyi,
w 1969 r. ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, w okresie 1.09.1969-31.07.1971
r. aplikant sądowy przy
Sądzie
Wojewódzkim
we Wrocławiu. Na mocy
uchwały Rady Adwokackiej w Gdańsku podjętej w dniu 8.12.1972 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich. Aplikację odbył
w Zespole Adwokackim nr 8 w Gdańsku. Na
podstawie uchwały Rady Adwokackiej podjętej
w dniu 5.07.1976 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Gdańsku. Praktykę zawodową wykonywał: 1.10.1976-5.10.1988
Zespół Adwokacki nr 14 w Gdańsku, 1.08.19901.07.2016 indywidualna kancelaria adwokacka
w Gdańsku. W ramach działalności w samorządzie adwokackim pełnił w latach 2001-2007
funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego. Zmarł
13.07.2016 r. w wieku 75 lat, został pochowany
na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie. Przez 44 lata
był członkiem Izby Adwokackiej w Gdańsku,
przez 40 lat wykonywał zawód adwokata.
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Michał Went – ur.
15.09.1948 r. w Tczewie. W 1966 r. zdał egzamin maturalny w I Liceum Ogólnokształcącym
w Tczewie i w tym samym
roku rozpoczął studia
prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1970 r. obronił pracę magisterską i uzyskał tytuł magistra prawa.
W latach 1970-1972 obywał etatową aplikację
sądową przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku
zakończoną egzaminem sędziowskim. W październiku 1972 r. rozpoczął pracę dydaktyczną
i naukową na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego. W 1977 r. zdał przed
Okręgową Komisją Arbitrażową w Gdańsku egzamin na stanowisko radcy prawnego. W 1982
r. uzyskał stopień naukowy doktora prawa na
podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu prawa cywilnego. Kolejny etap edukacji prawniczej
to aplikacja adwokacka, którą rozpoczął w 1983
r. Obowiązki aplikanta pełnił w Zespole Adwokackim nr 1 w Tczewie pod patronatem adw.
dra. Antoniego Nowaczyka. W grudniu 1985 r.
złożył z pozytywnym wynikiem egzamin adwokacki. W styczniu 1986 r. został wpisany na listę adwokatów. Praktykę zawodową wykonywał
najpierw w Tczewie w Zespole Adwokackim
nr 1 (do listopada 1994 r.) a następnie w ramach
indywidualnej kancelarii adwokackiej w Gdańsku. Mecenas Went aktywnie działał w samorządzie adwokackim. W 1989 r. został członkiem

Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W 2001 r. został wybrany na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego
Izby Adwokackiej w Gdańsku piastując to stanowisko nieprzerwanie do 2016 r. Brał także
udział w Krajowych Zjazdach Adwokatury jako
Delegat Izby Gdańskiej. W 2010 r. przewodniczył obradom X Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w Sopocie. Prowadził również wykłady dla aplikantów. Zmarł 25.01.2016
r., przeżył 67 lat, przez 30 lat wykonywał zawód
adwokata, przez 33 lata był członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej. W dniu 23.09.2016 r.
w Centrum Szkolenia Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku przy ul. Szymanowskiego
2 odbyła się uroczystość nadania ośrodkowi
imienia adw. dra. Michała Wenta. W ceremonii
udział wzięli Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara, Wiceprezes NRA adw.
Jerzy Glanc, Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej adw. Dariusz Strzelecki, Wicedziekani
PIA adw. Janusz Masiak oraz adw. Marek Karczmarzyk, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, byli aplikanci mec. Wenta,
adwokaci z Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz
najbliższa rodzina.
adw. Krzysztof Golec

Doskonalenie zawodowe
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
rozpoczął się nowy rok szkoleniowy! Zaplanowane zostały szkolenia stacjonarne na I półrocze. Odbywać się będą one co do zasady
raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca,
w Centrum Szkoleniowym Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku im. adw. dr Michała
Wenta przy ul. Szymanowskiego 2 w Gdańsku.
Harmonogram, począwszy od miesiąca marca, znajduje się na następnej stronie.
Ponadto, ORA Gdańsk kontynuuje program szkoleń stacjonarnych organizowanych
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w Elblągu we współpracy z Okręgową Izbą
Radców Prawnych w Gdańsku oraz Biblioteką
Elbląską im. Cypriana Norwida. W najbliższym
czasie planowane są następujące szkolenia,
przedstawione w kolejnej tabelce.
Na wiosnę i jesień planowane są również
szkolenia wyjazdowe. Szczegółowe informacje
zostaną udostępnione na stronie internetowej
Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz dodatkowo
rozesłane mailowo.
Na zakończenie przypominam także o konieczności złożenia do dnia 28 lutego 2017 r. spraGdański Kwartalnik Adwokacki - nr 44 Kwiecień

Miejsce odbywania wszystkich wykładów:
Centrum Szkoleniowe Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku im. adw. dr Michała Wenta,
ul. Szymanowskiego 2, lok. 3.15, 80-280 Gdańsk
Imię i nazwisko
L.p.
Tytuł wykładu
Data
wykładowcy
1.
Tomasz Wach
Ustawa o VAT oraz Ordynacji podatkowej w 2017 r. po 02.03.2017 r.,
zmianach nowelizacyjnych – aspekty praktyczne zmian 17:00-19:00
ustaw podatkowych
2.
Adw. dr Justyna
Prawo pracy w 2017 r. po zmianach nowelizacyjnych 30.03.2017 r.,
Świątek - Rudoman
17:00-19:00
3.
SSO del. do SA Teresa Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego 27.04.2017 r.,
Karczyńska-Szumilas
po nowelizacji – przepisy, orzecznictwo oraz aspekty 17:00-19:00
praktyczne, część I
4.
SSO del. do SA Teresa Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego 25.05.2017 r.,
Karczyńska-Szumilas
po nowelizacji – przepisy, orzecznictwo oraz aspekty 17:00-19:00
praktyczne, część II
5.
Adw. Damian Wypior Dochodzenie roszczeń w Niemczech, windykacja, egze- 22.06.2017 r.,
(praktykujący
kucja, szczególnie w sporach transgranicznych w UE 17:00-19:00
w Niemczech)
Wykładowca:

SSO Rafał Terlecki
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg

Miejsce wykładów:
Termin i tematyka wykładów:
22.02.2017 r., godz.
17:00-19:00
08.03.2017 r., godz.
17:00-19:00
05.04.2017 r., godz.
17:00-19:00

„Postępowanie dowodowe w Kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienie praktyczne”
„Aspekty praktyczne zasądzania kosztów postępowania dla stron, świadków
i biegłych w postępowaniu cywilnym”
„Przegląd aktualnego orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych”

wozdania z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego w roku 2016. Dla ułatwienia
oraz zaoszczędzenia czasu, stosowny formularz można wypełnić także drogą internetową,
co powinno zając maksymalnie kilka minut.
W przypadku braku uzyskania w roku szkoleniowym 12 punktów, niezależnie od sprawozdania, należy wysłać w tradycyjnej formie pisemnej pismo ze wskazaniem przyczyn takiego
stanu rzeczy. Powyższe jest o tyle istotne, iż
zgodnie z uchwałą NRA, każda Okręgowa Rada
Adwokacka zobowiązana jest kontrolować wykonywanie obowiązku doskonalenia zawodowego, a sprawozdanie z tej kontroli przesyłać
NRA. W razie stwierdzenia umyślnego naruszenia tego obowiązku, ORA Gdańsk zobowiązana
Gdański Kwartalnik Adwokacki - nr 44 Kwiecień

jest podjąć przewidziane prawem działania dyscyplinujące, w tym także wszczynać postępowania dyscyplinarne. Oczywiście wolelibyśmy
wszyscy tego uniknąć.
Zapraszam wszystkich serdecznie na szkolenia
stacjonarne i wyjazdowe, do zobaczenia!
Adw. Dariusz Maciejewski
Kierownik Komisji Doskonalenia Zawodowego
Pomorskiej Izby Adwokackiej
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Kilka słów o nowej stronie internetowej
Z początkiem marca zaprezentowaliśmy
Państwu nowy projekt wyglądu strony internetowej Naszej Izby.
Dążeniem autorów nowej koncepcji strony było stworzenie strony przejrzystej, bogatej
w treść, zawierającej miejsce dla wszystkich
działalności podejmowanych przez pomorskich
Adwokatów, a w szczególności łączącej tradycję
z nowoczesnością. Firma przygotowująca stronę internetową pracowała w oparciu o najnowsze standardy tworzenia stron internetowych,
dążąc do zaspokojenia potrzeb różnych grup
użytkowników – adwokatów, aplikantów, kandydatów na aplikację, partnerów naukowych
i biznesowych oraz potencjalnych klientów.
Przygotowując stronę kładliśmy duży nacisk na walor informacyjny i funkcjonalność
strony. Sposób prezentowania treści i dbałość
o ich aktualność, która powierzona została organom ORA oraz działającym przy ORA komisjom. Strona została tak skonstruowana aby stanowić formę ożywioną, a nie statyczną i dzięki
temu prezentować rozmiar i różnorodność
działań Adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej.
Nową stronę internetową Naszej Izby cechuje nowsza technologia, nowa szata graficzna oraz dostosowanie projektu do adwokackich
barw. Strona ta jest responsywna, tzn. projekt
dostosowany jest do korzystania na urządzeniach mobilnych. Strona posiada pełną integrację z zaprojektowanym i prowadzonym przez
Naczelną Radę Adwokacką Systemem Obsługi
Adwokatury (SOA), Krajowym Rejestrem Adwokatów i Aplikantów oraz portalem Internetowego Doskonalenia Adwokatury, gdzie można
wyszukać informacje o adwokatach i aplikantach.
Na stronie internetowej dostępne będą również elektroniczne wydania Kwartalnika Adwokackiego publikowanego na portalu issuu. com.
Na stronie znajduje się również informacja na
temat działalności Sądu Arbitrażowego przy
Pomorskiej Izbie Adwokackiej oraz wiele informacji samorządowych jak wysokość składek,
informacje na temat OC czy informacje o ofertach dla członków naszej Izby.
Całkowitą nowością jest dział dedykowany Klientom, który mamy nadzieję pozwoli
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przybliżyć nasze usługi potencjalnym klientom
a także poinformuje ich o przedsięwzięciach
organizowanych przez Naszą Izbę. Zależy nam
aby dział ten w przyszłości był coraz bardziej
rozbudowany i dostosowany do potrzeb klientów.
Dzięki pełnej integracji strony www z SOA
można dokonać aktualizacji danych dotyczących Państwa pracy mi. in. wskazać specjalizację, która będzie widoczna w KRAiA czy
zaktualizować swoje dane. System Obsługi Adwokatury na nowej stronie przejmuje również
rolę extranetu, który funkcjonował na dotychczasowej stronie Izby. Dotychczasowe hasła
do ekstranetu przestają działać. Konieczne będzie przeprowadzenie pierwszego logowania
do SOA zgodnie z instrukcją znajdującą się na
stronie logowania.
Śledząc strony izby adwokackich w Polsce
możemy z dumą powiedzieć, że nasza witryna
jest obecnie najbardziej nowoczesną ze wszystkich stron, zarówno pod względem funkcjonalności jak i pod względem wizualnym.
Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego współtworzenia strony internetowej poprzez informowanie o ciekawych wydarzeniach
w Naszej Izbie oraz do częstego odwiedzania
strony, gdyż będzie ona stanowić jedną z głównych platform komunikacyjnych w naszej Izbie.
Mamy nadzieje, że strona przypadnie Państwu
do gustu. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa
uwagi, w jakim kierunku warto stronę rozbudowywać.
Korzystając z okazji pragnę podziękować
wszystkim osobom zaangażowanych w prace
nad stroną internetową. Bez waszego zaangażowania powstanie nowej strony byłoby nie możliwe.
W dniu 22 lutego 2017 roku członkowie
ORA oraz przedstawiciele Komisji przeszli
szkolenie z obsługi strony przeprowadzone
przez pracownika z firmy Jamel przygotowującej witrynę dla naszej Izby.
Adw. Joanna Gręndzińska
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Adwokaci dla Aleppo
Krajowy Zjazd Adwokatury podjął
26.11.2016 roku – w obliczu niespotykanego okrucieństwa i naruszania praw człowieka
ludności cywilnej mającego miejsce w wyniku
działań wojennych wokół syryjskiego miasta
Aleppo – uchwałę zalecającą udzielenie przez
Adwokatury pomocy finansowej dla organizacji humanitarnych zaangażowanych w pomoc
Aleppo. Prezydium NRA przekazało kwotę 100.
000 zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej,
wskazało też na konieczność przeprowadzenia
zbiórki pieniężnej przez poszczególne Izby.
Nasza Izba – nie chcąc ograniczać się do „zwykłego” przekazywania pieniędzy na konto – zorganizowała w ramach akcji pomocy dla Aleppo
spotkanie z niezwykłym człowiekiem.
Profesor Khaled Basmadji jest człowiekiem,
który w najpełniejszy sposób może symbolizować tragedię wojny syryjskiej – a jednocześnie
specyficzne związku Polski i Syrii.
Khaled Basmadji urodził się w Syrii w latach 30tych ubiegłego wieku. W latach sześćdziesiątych
– korzystając z istniejącej wówczas wymiany –
wyjechał do Polski na studia; został skierowany
do Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia, po krótkim pobycie w Syrii wrócił
do Polski i uzyskał stopień doktora. Związał się
też ze swoją koleżanką ze studiów, wzięli ślub
i przeprowadzili się do Syrii.
W Syrii Khaled Badmadji pełnił różne
funkcje – pracował na wydziale medycznym
Uniwersytetu w Alepo, był szefem laboratorium
mikrobiologicznego, kierował Instytutem Mikrobiologii tej uczelni. Uzyskał tytuł profesora.
Był – można tak to nazwać- elitą społeczeństwa
syryjskiego. Związku z Polską konsekwentnie
podtrzymywał – cała trójka jego dzieci kształciła się w Polsce, tutaj mieszkają jego dwie córki.
Symbolikę tragedii wojennej obrazują losy
naszego bohatera z 2012 roku. Przyjechał, wraz
z żoną, do Polski na miesięczne wakacje. Do Syrii już nie wrócił ….. Wojna uniemożliwiła powrót. Rodzina Basmadji straciła z dnia na dzień
wszystko to, do czego przywykła – dom, status,
pieniądze, przyjaciół. Od czterech lat przebywają w Polsce – posiadając podwójne obywatelstwo.
Od wielu lat profesor Basmadji malował –
ta pasja stała się niezwykle ważna i pomocna
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podczas pobytu w Polsce. Jego obrazy zawierają symbolikę charakterystyczną dla Bliskiego
Wschodu, stara się na nich przedstawić różne
aspekty – także – tragedii, jaka dotknęła Syrię.
Zorganizowane przez Komisję Kultury
i Komisję Charytatywną spotkanie z profesorem odbyło się 31 stycznia w Sali Mieszczańskiej
Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób – w tym również
Konsul Honorowy Republiki Austrii – Marek
Kacprzak. Profesor przybył wraz z żoną i córką,
przywiózł i zaprezentował namalowane przez
siebie obrazy. Barwnie prowadzona opowieść
urzekła słuchaczy, dowiedzieliśmy się wielu
rzeczy, o których – zapewne – nigdy byśmy nie
pomyśleli. Jedną z najbardziej charakterystycznych było to, że wojnę w Syrii prowadzą nie Syryjczycy – ale głównie obywatele państw byłego
ZSRR i Kaukazu. W wypowiedzi żony profesora
– Danuty Basmadji - usłyszeliśmy również, że
mieszkańcom Syrii nie tyle potrzeba pomocy po
ich przeprowadzce do Europy – ale pomocy na
miejscu. Zajmują się tym organizacje charytatywne; opcją jest też np. objęcie jakiejś rodziny
pomocą. Osoby, które świadomie wyprowadziły się z Syrii nasi goście określili wręcz mianem
„turystów” – turystów nieco z przymusu, ale nie
do końca.
W wypowiedziach małżeństwa Basmadji
przewijała się tęsknota za Syrią. Zgodnie twierdzili, że jeżeli tylko będą mieli możliwości – do
tego kraju na pewno wrócą. Bardzo prosili, żeby
nie nazywać ich uchodźcami…
Celem spotkania było zebranie funduszy
dla organizacji humanitarnych. Zebrano 4.
400 zł, a Profesor Basmadji przekazał w darze
Pomorskiej Izbie Adwokackiej jeden ze swoich obrazów – symbolizujących tragedię Syrii.
Gość był niezwykle wzruszony zarówno tym, że
Adwokatura podjęła wysiłek pomocy Syrii jak
i tym, że miał okazję przedstawić swoje wrażenia, odczucia; tym, że mógł podzielić się doświadczeniem dotkniętej wojną osoby.
adw. Janusz Masiak
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Hollywood, Manzano i Vale dos Sinos czyli film, krzesło i but
Postanowiłem w dniu dzisiejszym zabrać Państwa w podróż do Stanów Zjednoczonych, Włoch
oraz Brazylii. Zapewniam wycieczkę na trzy kontynenty w mniej niż 500 słów z międzylądowaniem
w Polsce. Hollywood, Manzano i Vale dos Sinos to
nie tylko ciekawe miejsca na mapie świata, ale i trzy
światowej sławy klastry przemysłowe. Pierwszy
skupia w swojej strukturze przedsiębiorców z branży filmowej, drugi producentów krzeseł, zaś ostatni
jest inicjatywą wytwórców obuwia.
Zacznijmy jednakże od początku i wyjaśnijmy co rozumie się pod pojęciem klastra. Klaster to
występujące na wyodrębnionym obszarze zgrupowanie wyspecjalizowanych podmiotów, wzajemnie
połączonych ze sobą siecią określonych powiązań,
skupionych w określonej branży lub branżach pokrewnych, jednocześnie konkurujących i współdziałających ze sobą. Członkami klastrów są zazwyczaj przedsiębiorcy, ale w ich strukturach nie
brakuje również jednostek badawczo - naukowych
oraz władz publicznych. Powstaje pytanie: po co
to całe zamieszanie? Klastry powstają w celu promowania rozwiązań oferowanych przez daną branżę, stanowią forum wymiany wiedzy, technologii,
kapitału ludzkiego oraz zaplecza techniczno - badawczego jego członków. Z ich działalnością bezpośrednio wiąże się politykę rozwoju zrównoważonej i innowacyjnej gospodarki. Może wydawać się,
że powyższe hasła są górnolotne i nie koniecznie
przekładają się na rzeczywistość. Nic bardziej mylnego. Potęgi Hollywood jako światowego centrum
branży filmowej nikt zapewnie nie będzie kwestionował. Legendy włoskich mebli zapewne również.
Brazylijskie obuwie również posiada wiernych
fanów. Korzyści płynące z inicjatyw klastrowych
dostrzegli również mali i średni przedsiębiorcy,
którzy nie rzadko zderzyli się z trudną gospodarczą rzeczywistością starając się pozyskać kapitał na
marketing, doskonalenie zawodowe lub próbując
po prostu zwiększyć swoje zaplecze techniczno rozwojowe. Często uczestnictwo w inicjatywach
klastrowych otwiera im drzwi zarówno do reklamy,
jak i rozwoju i możliwości wymiany wypracowanego know-how. Jak mawiamy potocznie - w grupie
jest siła.
Część z Państwa zastanawia się zapewne, czy
skupianie się przedsiębiorstw w klastry jest w ogóle
zgodne z prawem. Klastrów nie należy błędnie kojarzyć z kartelami, które stawiają sobie za cel koordy28

nację zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw
istniejących na wyodrębnionym rynku. Jeżeli tylko
inicjatywa klastrowa nie jest działalnością fikcyjną
i nie narusza zasad prawidłowej konkurencji na
rynku, to jest przedsięwzięciem w pełni zgodnym
z prawem. Osobiście pokusiłbym się o stwierdzenie, iż w chwili obecnej obserwujemy wręcz trend
promowania współpracy przedsiębiorców w ramach inicjatywy klastrowej, jako porządnej formy
organizacji gospodarczej grupy przedsiębiorców.
Siła klastrów objawia się jeszcze w jednym
aspekcie. Co do zasady, ich organizacja na naszym
rodzimym gruncie nie trafiła dotychczas na forum
ustawodawcze. Oznacza to, iż na dzień dzisiejszy
klaster może przybrać dowolną strukturę prawną,
począwszy od zgrupowania współpracującego na
podstawie pisemnego porozumienia, po spółki cywilne, konsorcja, stowarzyszenia, czy nawet spółki
prawa handlowego. W Polsce funkcjonują również
klastry będące fundacjami. Dobór formuły prawnej
na jakiej zgrupowanie podmiotów zamierza oprzeć
klaster zależy w dużej mierze od skali projektu klastrowego, ilości podmiotów skupionych w klastrze,
realizowanych projektów, jak i poziomu wzajemnego zaufania jego członków.
Najważniejszy jest jednak fakt, iż klastry nie
są jedynie motywem zaczerpniętym z Hollywood.
Dotarły one również do Polski i na naszym rodzimym gruncie zdaje się rozwijać w najlepsze. Według danych opracowanych przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu
«Mapa Klastrów PARP» w Polsce na koniec III
kwartału 2015 roku w Polsce funkcjonowało co
najmniej 198 klastrów.[1] W rzeczywistości liczba ta
jest zapewne wyższa, ponieważ na Mapie Klastrów
PARP znajdują się jedynie klastry zgłoszone na wyżej opisaną bazę przez ich koordynatorów. W chwili obecnej obserwuje się również dużą aktywność
klastrową w obrębie specjalnych stref ekonomicznych. W 2009 roku przyjęto nawet założenie, iż Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma zostać
docelowo przekształcona w nowoczesny klaster
wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości.
adw. Paweł Górski

[1] źródło: http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95882.asp
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Rozwód a dziecko –
perspektywa psychologa
Życie dorosłych ma większy wpływ na dzieci,
niż jakiekolwiek świadome próby i metody wychowawcze
Jasper Juul
Rozwód wywiera głęboki wpływ na system
rodziny, a jego długoterminowe skutki mogą być
pozytywne bądź negatywne. Chociaż w kontekście ponownego organizowania życia rodzinnego, rozwód może okazać się zarówno sukcesem,
jak i porażką, to początkowo przynosi cierpienie wszystkim członkom rodziny (Gapik, 1989).
Jest nie tylko nieszczęściem dla rodziców, którzy mają poczucie porażki dotyczącej swojego
związku, lecz także bardzo trudną sytuacją dla
dzieci, które konfrontowane są z wieloma zmianami życiowymi i utratami, m.in. takimi jak
rozpad rodziny i utrata codziennego kontaktu
z jednym z rodziców.
Badania wskazują, że to nie rozpad rodziny
sam w sobie, a skonfliktowana atmosfera wychowawcza, której doświadczało dziecko przed
rozstaniem się rodziców oraz w toku sprawy
sądowej, a także trudności w utrzymywaniu
bliskich relacji z matką i ojcem po rozwodzie
mogą być wysoce destruktywne dla rozwoju
dzieci (Amato, 1993). Jedno z podstawowych
pytań zadawanych w przebiegu sprawy o rozwód brzmi: Czy dziecko jest przygotowane do
rozwodu? Dla psychologa jest to problem badawczy, a pod nim kryje się kilka kwestii, które
powinien w trakcie spotkania diagnostycznego z rodziną rozwikłać. Zadaje pytania: 1) czy
dziecko wie o tym, że jego rodzice rozstają się,
2) czy jest świadome (na poziomie adekwatnym
do wieku) zmian, które czekają jego samego
i jego rodzinę w bliższej i dalekiej przyszłości,
3) czy rodzice dziecka podjęli ze sobą dialog dotyczący tego, jak ma wyglądać ich współpraca
na płaszczyźnie opiekuńczo-wychowawczej po
rozstaniu, wówczas, gdy jedno z nich przejmie
bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Negatywna odpowiedź na każde z powyższych pytań
może być wskazaniem do poddania w wątpliwość tego, czy proces przegotowywania dziecka do rozstania rodziców jest prowadzony
prawidłowo. Psycholog przygląda się wówczas
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także kosztom, jakie ponosi dziecko nie tylko
w związku z samym rozstawaniem się rodziców,
ale przede wszystkim w obliczu tego, że dorośli pozostają w konflikcie i nie podjęli działań,
które mogli i powinni, aby zminimalizować negatywne konsekwencje ewentualnego rozwodu
dla dziecka.
Niejednokrotnie wskazane jest skorzystanie
ze specjalistycznego wsparcia w postaci mediacji, konsultacji rodzicielskiej, a czasem terapii.
Celem profesjonalnej pomocy psychologicznej
jest towarzyszenie dorosłym w przechodzeniu
przez proces rozwodu, które wymaga wspólnego ustalenia zmian w wielu obszarach życia
i zaplanowania przyszłości każdego członka rodziny, pomoc w budowaniu współpracy rodzicielskiej lub wsparcie w indywidualnym przeżywaniu rozstania z małżonkiem. Zdarza się, że
na etapie już złożonego pozwu rozwodowego,
okazuje się, że możliwe jest pojednanie się małżonków i wsparciem dla nich w procesie rekonstrukcji związku będzie udział w terapii dla par.
Dziecko na wiadomość o rozstaniu rodziców początkowo doznaje szoku, a później próbuje przewidzieć dalsze losy swoje i rodziny
- tworzy w umyśle różne wizje tego, co nastąpi. Przede wszystkim jednak trwa w przerażeniu, będąc świadome prawdopodobnej straty
jednego rodzica lub stałego kontaktu z nim
i utracenia rodziny w dotychczasowym kształcie. Wrażliwość dziecka na sytuację rodzinną
w okresie rozstawania się rodziców i zakłócenia
w ich relacji jest podwyższona ze względu na to,
że było ono świadkiem konfliktu małżeńskiego
często w długim okresie czasu, zanim któryś
z dorosłych podjął decyzję o złożeniu pozwu
rozwodowego. Nasilenie konfliktu pomiędzy
rodzicami jest bowiem silniej niż sam rozwód
związane z dobrostanem dziecka (Amato, Keith, 1991) i z problemami pojawiającymi się
u dzieci (Jouriles i in., 1989). Interesujących
dowodów na to, że nie sam rozwód, a poprze29

dzające go długotrwałe konfliktowe interakcje
rodziców są przyczyną problemów w funkcjonowaniu dzieci, dostarczają badania Emery’ego
(1988). Zaobserwował on, że dzieci, których
rodzice się rozwiedli i zaprzestali kłótni, funkcjonują znacznie lepiej niż te, które wychowują
się w pełnej rodzinie, ale ich rodzice są skonfliktowani. Ciekawą prawidłowością jest także
mniejsza ilość trudności wśród dzieci z rodzin
po rozwodzie, których rodzice pojednali się
niż u dzieci, których rodzice rozwiedli się, ale
nasilenie konfliktu między nimi nie zmniejszyło się (Beisert, 2000). Badania Maccoby i jej
współpracowników (1993) ujawniły, że dorastające dzieci z rodzin rozwiedzionych prezentują
mniej problemów przystosowawczych, takich
jak: niekontrolowana agresja, aspołeczne zachowania, zmniejszenie osiągnieć szkolnych niż
dzieci z rodzin skonfliktowanych. Większa ilość
negatywnych oznak w zachowaniu adolescentów, których rodzice są po rozwodzie w porównaniu z młodzieżą z rodzin w sytuacji konfliktu, pojawiała się jedynie wówczas, gdy rodzice
trwali w konflikcie także po rozwodzie.
Skutki rozwodu wybiegają daleko poza
sytuację okołorozwodową i pozostawiają ślad
w funkcjonowaniu również dorosłych dzieci pochodzących z rodzin rozbitych (Conway,
1995). Podstawowym zagrożeniem dla dziecka
w obliczu rozwodu rodziców jest zaburzenie
stabilizacji, która daje rodzina, wskutek czego
zachwiane zostaje bazalne poczucie bezpieczeństwa. Częstą konsekwencją są wówczas zaburzenia lękowe u dzieci, utrata zaufania do osób,
które darzy ono miłością, osłabione lub zakłócone więzi z rodzicami, ogólne trudności z regulacją emocji. Dzieci młodsze uzewnętrzniają
przeżywane trudności natury psychicznej w postaci symptomów somatycznych, takich jak: zakłócenia w zakresie łaknienia i snu, dolegliwości żołądkowe, moczenie nocne, jąkanie, tiki czy
nadruchliwość, a starsze mają trudności z koncentrowaniem uwagi ważnej w nauce (Cudak,
2003; Kaja, 1992). Nastolatki, z przerastającymi
ich problemami rodzinnymi, często radzą sobie
w sposób niedojrzały, uciekając z domu bądź
poszukując akceptacji w przestępczych grupach
rówieśniczych lub też zachowują się w sposób
pozornie dojrzały starając się samodzielnie
uporać z kłopotami. Świadomość rodziców,
jakie szkody wyrządzają konflikty małżeńskie
w życiu dzieci niestety często bywa minimalna,
co doprowadza do niekontrolowanego wyraża30

nia przez dorosłych wzajemnej wrogości w ich
towarzystwie. Szczególnie trudne są dla dziecka te kłótnie, których „tematem” staje się ono
samo, a treści dotyczą kwestii związanych ze
sprawowaniem opieki po rozwodzie oraz regulacją kontaktów z rodzicem, który prawdopodobnie opuści dom. Do jeszcze poważniejszego
dramatu dochodzi, gdy dziecko staje się ofiarą
manipulacji dorosłych, którzy domagają się od
niego wyboru, z kim woli zamieszkać, stwarzając grunt dla niemal gwarantowanego poczucia
winy (Cudak, 2003).
Chociaż to wniesienie pozwu o rozwód
jest zwykle równoznaczne z gwałtownym nasileniem się konfliktów między rodzicami, to
badania wskazują, że już etap przedrozwodowy
może przysparzać dziecku problemów emocjonalnych z racji chaotycznego charakteru tegoż
czasu i niepewnej przyszłości. W konflikcie
trwającym zarówno przed, jak i w trakcie rozwodu, w przypadku braku podejmowania przez
rodziców efektywnej współpracy rodzicielskiej,
dziecko może pełnić różne role, które są wyrazem troski o rodziców lub jednego z nich, lub
też zachowania wynikające z przyjętej przez
dziecko roli zmierzać mają do pojednania rodziców. Niekorzystną atmosferę wychowawczą
wytwarzaną przez małżonków w trakcie toczącej się sprawy o rozwód można poniekąd wyjaśnić osobistymi przeżyciami kobiet i mężczyzn
związanymi z rozwodem i przechodzeniem
przez kolejne fazy rozstawania się i adaptacji do
zmian po rozłące. Na poziomie poznawczym
dorosłym towarzyszą bowiem często dylematy
decyzyjne lub postdecyzyjne, które sprzyjają
pojawianiu się różnych stanów emocjonalnych
uniemożliwiających podjęcie wobec dziecka
działań minimalizujących konsekwencje rozstania małżonków. Jak wskazują badania Beisert
(2000), chociaż kobiety i mężczyźni w podobnym czasie dochodzą do równowagi po rozwodzie, to dokonują tego za pomocą różnych,
nie w pełni efektywnych strategii zaradczych.
Kobiety dążą do osiągania konkretnych celów
i uwolnienia się od napięć, co nie zawsze jednak prowadzi do poradzenia sobie z kryzysem,
ze względu na zbyt częste i chaotyczne poszukiwanie wsparcia. Sposób korzystania ze wsparcia
w sytuacji rozwodu może prowadzić do tego, że
kobieta wpada w tzw. „pułapkę podwójnej regresji”, czyli „regresuje się” do roli dziecka swoich
rodziców zwracając się do nich pomoc (materialną i niematerialną) i „regresuje się” do spraw
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swojego dziecka stając się rodzicem nadmiernie
opiekuńczym, a w bliskim kontakcie z dzieckiem poszukującym wsparcia emocjonalnego
dla siebie (Beisert, 1992, 1995). Przyjęte przez
kobiety strategie działania ograniczają w efekcie samodzielność, a także nie służą regulacji
emocjonalnej, która sprzyjałaby konstruktywnemu radzeniu sobie ze zmianami. Mężczyźni,
w celu poradzenia sobie z rozwodem, podejmują działania zmierzające do szybkiego uporania się z problemami, bez konfrontowania się
z przykrymi emocjami, które w naturalny sposób towarzyszą człowiekowi doświadczającemu
poważnych zmian życiowych. Mężczyźni nie
chcieli konfrontować się ze złością, smutkiem,
żalem lub ambiwalentnymi uczuciami związanymi z rozstawaniem się z partnerką, przez co
wydłużali proces w pełni efektywnego poradzenia sobie z kryzysem. Wpadali w „pułapkę
emocjonalną” – w związku z ciągle jeszcze obecnym w społeczeństwie stereotypem „twardego
mężczyzny”, odczuwali mniejsze przyzwolenie
na ujawnianie swoich uczuć i dzielenie się przeżyciami, a błędnie interpretując swoje potrzeby
emocjonalne zbyt szybko wchodzili w ponowne związki, bez domknięcia spraw związanych
małżeństwem i bez przejścia przez wszystkie
fazy rozwodu, w tym zwłaszcza rozwodu emocjonalnego (Cochrane, Vitz, 1983; Bem, 2000).
Sprawy rodzinne trafiające do sądu, jako
instancji „ostatecznego rozwiązania” to najczęściej historie konfliktu z wielopoziomową, wielowątkową i długoletnią dysfunkcjonalnością
relacji międzyludzkich, przepełnioną silnymi
emocjami. Stąd tak wiele trudności w porozumiewaniu się stroni we wspólnych ustaleniach
rozwiązań.
W obliczu wyzwania, jakim jest wypracowanie wspólnych uzgodnień dotyczących
kluczowych spraw związanych z opieką nad
dzieckiem dwie silnie skonfliktowane strony
niejednokrotnie nie widzą możliwości porozumienia, które jest kluczowe by zapewnić dzieciom bezpieczną przyszłość i wspierające warunki rozwoju. W takich złożonych sytuacjach
podszytych silnymi emocjami warto skorzystać
z pomocy doświadczonego psychologa, który
wspólnie z klientami wypracuje na drodze pozasądowej rozwiązania korzystne dla nich i ich
dziecka.
W zależności od potrzeb i celów Klientów
psycholog ma możliwość zaproponowania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w różGdański Kwartalnik Adwokacki - nr 44 Kwiecień

nych formach. Najczęściej wymieniane formy
pomocy to: konsultacje rodzicielskie, psychoterapia indywidualna, mediacja, „Szkoła dla Rodziców”.
Rolą mediacji jest rozpoznanie wzajemnych potrzeb w sytuacji konfliktowej, stonowanie emocji i skierowanie komunikacji na
konstruktywne tory związane z przyszłością.
Zadaniem mediatora jest zbudowanie mostów
w komunikacji pomagających dojść do porozumienia, wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań.
Dochodzenie do wspólnych ustaleń drogą mediacji wiąże się z niższymi kosztami zarówno
finansowymi jak i emocjonalno – relacyjnymi.
Sytuacjami, w których często rekomenduje się
mediacje w sprawach związanych z rozpadem
rodziny to pojednanie małżonków (o ile istnieją ku temu przesłanki); w sytuacji gdy strony są
zdecydowane na rozwód to podczas mediacji
podejmuje się określenie zasad funkcjonowania stron jako rodziców, uzgodnienie zasad zaspakajania potrzeb rodziny, alimenty, sposoby,
zasady sprawowania władzy rodzicielskiej po
rozwodzie, kontakty z dziećmi, sprawy majątkowe, sposób rozstania (rozwód z orzekaniem
o winie, bez orzekania o winie), uaktualnianie
Planu Opieki Rodzicielskiej/ Planu Wychowawczego. Cechami charakterystycznymi mediacji
są dobrowolność, poufność, odformalizowanie,
niska cena, wysoka skuteczność, a także możliwość zatwierdzenia wyniku mediacji przez
sąd. Sytuacjami wykluczającymi możliwość korzystania z mediacji są: zaburzenia psychiczne
jednej ze stron, sytuacja przemocy w rodzinie
(w przeszłości lub obecnie), uzależnienie od
substancji psychoaktywnych którejkolwiek ze
stron.
Terapię dla par zaleca się w takiej sytuacji,
gdy oboje małżonkowie, nawet w toku sprawy
o rozwód, m.in. w wyniku mediacji, dochodzą
do wniosku, że łączące ich nadal więzi uczuciowe mogą stanowić podstawę do podjęcia próby
odbudowania relacji. Ważna jest motywacja do
udziału w tego typu pomocy obojga partnerów
oraz ich zaangażowanie w proponowane przez
terapeutę działania. W efekcie, para może zrekonstruować swój związek lub wspólnie podjąć
decyzję o rozstaniu. Nawet w przypadku drugiego z rozwiązań, praca pary nie jest bezużyteczna, gdyż zazwyczaj w procesie terapii uczy
się ona w wspólnego poszukiwania rozwiązań,
dochodzenia do kompromisów, czyli komunikowania pozwalającego po rozwodzie na bar31

dziej efektywną współpracę rodzicielską. Przeciwwskazaniem do udział w terapii dla par jest
przemoc w związku, choroba psychiczna lub
uzależnienie, a także zaangażowanie w nową
relację przynajmniej jednego z partnerów oraz
zdecydowana postawa prorozwodowa któregoś
z małżonków.
Psychoterapię indywidualną zaleca się natomiast w sytuacji, kiedy w związku z przeżywaniem silnego stresu jakim jest konflikt w rodzinie i będącym jego rezultatem rozpad związku
i rodziny, osoba odczuwa bezradność i nie może
przejść do etapu wprowadzania koniecznych
w życiu zmian. Klient przejawia dyskomfort
psychiczny, zgłasza objawy psychosomatyczne,
ma trudności w poradzeniu sobie z emocjami, które rzutują na jego samopoczucie i relacje z innymi. Psychoterapia indywidualna dla
jednego lub obojga małżonków jest skuteczną
i profesjonalną metodą wsparcia w kryzysie.
Dr Aleksandra Lewandowska-Walter,
mgr Agnieszka Trawicka
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Zawody narciarskie gdańskiej awokatury
Tradycyjnie już, zimą, tym razem 11 lutego, Pomorska Izba Adwokacka zorganizowała
Zawody Narciarskie Pomorskich Samorządów
Prawniczych o Puchar Dziekana ORA w Gdańsku. Strasznie długa nazwa nie odstraszyła ani
uczestników, ani – co ważne – pogody.
Zawody odbyły się, gdy nawet w Trójmieście zalegało sporo śniegu – była to nowość
w porównaniu do lat poprzednich. Zdarzało
się bowiem, że wiele osób – co wiem z rozmów
– nie przyjeżdżało nie wierząc, że w okolicach
Gdańska można jeszcze jeździć na nartach – jak
bowiem jeździć, gdy nie ma śniegu? Tym razem
– taka wymówka nie istniała J.
Do uczestnictwa w zawodach zostały zaproszone wszystkie pomorskie samorządy prawnicze; wziąć mogli udział członkowie rodzin
prawników. Organizacją zawodów, przygotowaniem przejazdu, nagrodami i całą oprawą zajęła
się tradycyjnie firma QBASPORT z Gdańska,
zawody odbyły się w ośrodku narciarskim Koszałkowo w Wieżycy.
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Pogoda była iście „alpejska” w najlepszym
tego słowa znaczeniu. Dość niska temperatura,
a także brak jakiejkolwiek chmurki spowodowały, że lekkie – początkowe – odczucie zimna
szybko zostało zapomniane. Stok – jak zawsze
w Koszałkowie, był przygotowany znakomicie
(miejscami było ponad 100 cm śniegu), mróz,
który trzymał w nocy dodatkowo zwiększał radość z jazdy. Mimo, że zawody były na Pomorzu
– udało się ustawić kilkanaście bramek gigantowych pozwalających na pokazanie „kunsztu”
narciarskiego. Warto dodać, że kilku zawodników startowało w profesjonalnych strojach narciarskich, tzw. „gumach”.
Frekwencja na zawodach była rekordowa
– wystartowało, we wszystkich kategoriach –
czterdziestu trzech zawodników. Dopisała również spora grupa widzów – którzy przyjechali
tylko dopingować uczestników.
Zawody przeprowadzono w dwunastu kategoriach narciarskich i jednej snowboardowej.
Ponieważ zamysłem zawodów była – jak zawsze
– rodzinna zabawa – pojawiła się też kategoria
rodzinna (w tej kategorii było aż dziewięć rodzin – to również rekord!). Wszyscy uczestnicy,
przy profesjonalnym pomiarze czasu, przejechał dwa razy trasę giganta. W klasyfikacji liczył
się lepszy czas.
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W każdej kategorii osoby, które zdobyły
miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymały
puchary – szczególnie cieszyły się dzieci (chociaż „dużym” dzieciom uśmiech również nie
schodził z twarzy). Warto odnotować niesamowitą ambicję i wolę walki wszystkich zawodników.
Pod nieobecność Dziekana - zwycięzców
poszczególnych kategorii dekorowali Wicedziekani – adw. Marek Karczmarzyk i adw. Janusz
Masiak. Pod nieobecność Jarosława Mydlarskiego (którego wyeliminowała kontuzja) najlepszym czasem zawodów mógł się pochwalić
Janusz Masiak – może forma zostanie utrzymana do ogólnopolskich Mistrzostw Adwokatury!
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to
Dziewczynki K1 – Tosia Marczyńska
Dziewczynki K2 – Karolina Masiak
Dziewczynki K3 – Marysia Mydlarska
Juniorki młodsze K4 –
Agnieszka Malinowska-Bizon
Juniorki K5 – Eliza Targońska
Chłopcy M1 – Julian Piasecki
Chłopcy M2 – Tymon Piasecki
Chłopcy M3 – Kacper Stefaniak
Chłopcy M4 – Konrad Stadnik
Juniorzy M5 – Janusz Masiak
Juniorzy M6 – Radosław Targoński
Juniorzy M7 – Jacek Mydlarski
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Najlepszym snowboardzistą został - tradycyjnie – Kamil Lewandowski; także trzeba mieć
nadzieję na utrzymanie formy na Mistrzostwa
Ogólnopolskie.
W kategorii rodzinnej kolejność – od zwycięzców – była następująca:
Rodzina Masiak, Mydlarscy, Targońscy,
Derezińscy-Jankowscy,
Malinowscy-Bizon,
Piaseccy, Koziołkiewicz-Kozak, Stasiak.
W tym roku po raz pierwszy odbyły się
również zawody zjazdu na byle czym. Inwencja
była nieograniczona, w kategorii wystartowało pięciu zawodników (a raczej – czterech zawodników i jeden team – na sankach). Zwycię-
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żył Mikołaj Masiak za zjazd na butach, drugie
miejsce zajął Staś Kozak za jazdę „z siatką na
głowie”; trzecie – Anna Koziołkiewicz-Kozak za
„zjazd na miotle”.
Po zawodach wszyscy posilili się regeneracyjną strawą. Zabawa była świetna (jedna rodzina wyjechała z sześcioma pucharami(!)), wszyscy zgodnie oczekiwali dalszego organizowania
takich zawodów. Do zobaczenia za rok!
adw. Janusz Masiak
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Co zrobić z wolnym czasem…
o ile się go ma
Być może będzie lekko i przyjemnie ;). Padną propozycje na długie zimowe wieczory. Zima
bowiem trwa w najlepsze, a świstak o imieniu
Phil (ten z USA) pokazał, że będzie jeszcze
trwała co najmniej 6 tygodni. Jak już skończymy z pracą, napiszemy wszystkie pisma, zakończymy wszystkie spotkania - możemy spokojnie
usiąść i zrelaksować się. Co obejrzeć, a może co
przeczytać – dla rozrywki i oderwania od codziennych kłopotów i dylematów, jakich w naszej pracy nie brakuje. Na początek klasyka,
z lekkim zabarwieniem zawodowym.
Jednym z niezmiennie zachwycających filmów jest film „Dwunastu gniewnych ludzi”. To
amerykański dramat sądowy z 1957r. Za całokształt odpowiadał reżyser Sidney Lumet. Ponieważ był debiutantem miał wielkie problemy
ze znalezieniem funduszy na realizację filmu.
Pomógł - słynny aktor Henry Fonda, oferując
pomoc finansową i współudział w realizacji,
oraz przyjmując rolę jednego z przysięgłych.
Ostatecznie budżet wyniósł 350 tysięcy dolarów, a cały film nakręcono w 15 dni. Tak powstał film, który jest ponadczasowy, a także jeden z najważniejszych w historii kinematografii.
Tytułowych dwunastu przysięgłych ma zadecydować o winie osiemnastoletniego Latynosa ze slumsów, oskarżonego o zabójstwo ojca.
Wyrok zadecyduje o karze śmierci. Jest upalne
popołudnie, więc każdy chce jak najszybciej
zakończyć głosowanie i wrócić do domu. Dla
większości sprawa jest prosta - chłopak zadźgał
ojca nożem, dlatego zasługuje na karę śmierci.
Jednak przysięgły nr 8 (Henry Fonda) ma wątpliwości. Chce przyjrzeć się sprawie wnikliwej
i uważniej, twierdząc, że kwestii morderstwa nie
można podjąć rozstrzygnięcia w 5 minut. Rozpoczyna się więc burzliwa dyskusja w dusznym
pokoju i coraz gęstszej atmosferze.
Historia o której opowiada film, pokazuje
jak w soczewce problemy społeczne. I mimo
upływu lat, jakże jest aktualna – dotyka bowiem
problemu pochopnego oceniania innych. Przerażająca, a przy tym skłaniająca do refleksji i fascynująca, jest łatwość z jaką zmienia się opinia
sędziów przysięgłych. Dowody, które wydawały
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się oczywiste i nie do podważenia, zostają łatwo
wzruszone i obalone, jednak wcześniej nikogo przez wygodę i uprzedzenia to nie interesowało.
Jak słusznie zauważa numer 8, aby skazać człowieka na śmierć, potrzebne są niezaprzeczalne
dowody.
Film powinien obejrzeć każdy, mimo niezwykłej prostoty i niemal skrajnego minimalizmu trzyma w napięciu do ostatniej minuty.
Niektórzy z nas będą potrzebować czegoś aby
po nim się zrelaksować.
Propozycja serial – najlepiej wszystkie odcinki, po kolei (należy zaplanować sobie dwa,
trzy, cztery … wieczory) – polecam serial House of Cards – wyprodukowany przez platformę
Netflix.
Na początku 2013 roku jednego dnia zadebiutował cały sezon tego dramatu politycznego.
Są już 3 sezony. Serial powstał na podstawie
bestsellerów byłego współpracownika Margarett Thatcher, polityka, dziennikarza i publicysty Michaela Dobbsa. Wystarczy dodać, że
główną role gra Kevin Spacey a także, że serial
można obejrzeć o dowolnej porze dnia i nocy,
na dowolnym nośniku odtwarzającym obraz
i dźwięk. Głównego bohatera serialu – Franka
Underwooda (Kevin Spacey) poznamy szybko
i brutalnie. Temu członkowi amerykańskiego
kongresu nigdy nie jest przykro. Można powiedzieć że można na niego liczyć - podsunie
żyletkę współpracownikowi myślącemu o samobójstwie, ukradnie projekt ustawy partyjnemu koledze, z udawanym wzruszeniem wygłosi
przemowę w kościele. Serial świetny i godny
polecenia.
Jeszcze jedna propozycja serialowa – Pakt
i Pakt II – wyprodukowany przez HBO. Współczesny, bezkompromisowy, czasami przerażający obraz naszej rzeczywistości. Świetni aktorzy:
Dorociński, Cielecka, Woronowicz, Linde-Lubaszenko. Znakomite zdjęcia i scenografia,
fabuła trzyma w napięciu - opowiada historię osadzoną w realiach współczesnej Polski.
Dziennikarz śledczy opiniotwórczego dziennika, wpada na trop dużej afery finansowej. Sprawa zaczyna się komplikować, zataczając coraz
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szersze kręgi wśród ludzi polityki i wielkiego
biznesu. Serial pokazuje pokolenie, które kiedy
wkraczało w dorosłość, często zrobiło szybkie,
spektakularne kariery i zdobywało, nie zawsze
legalnie, wielkie pieniądze. Reżyserem serialu jest Marek Lechki (Erratum, Bez tajemnic),
a operatorem Paweł Flis. Zdjęcia do serialu powstały głównie w Warszawie. Jeden z najlepszy
w ostatnich latach.
A jak ktoś nie lubi oglądać ekranów, lub
nie posiada telewizora, komputera, tableta,
smartfona, albo po prostu woli czytać – powinien zwrócić uwagę na twórczość Zygmunta
Miłoszewskiego – laureata Paszportu Polityki – powieściopisarza i publicysty. Napisana
przez niego seria kryminałów z prokuratorem
Szackim w roli głównej oraz thriller sensacyjny
pt. „Bezcenny”. Trylogia o prokuratorze Szackim – to „Uwikłanie” (2007), „Ziarno prawdy”
(2011) oraz „Gniew” (2014) – wszystkie trzy
i każda z osobna to doskonały popis warsztatu, umiejętności kupienia sobie czytelnika od
pierwszych stron fascynującą intrygą, ironicznym, specyficznym humorem. A także przykład
znakomitego rozeznania w świecie prokuratury,
procedury i jej specyficznego języka. Można
tylko podejrzewać autora o znajomości w pew-

nych kręgach. Naprawdę lektura godna polecenia. „Bezcenny” zaś to międzynarodowy thriller
łączący najlepsze cechy prozy Dana Browna czy
Umberto Eco. W miejsce każdej rozwiązanej
zagadki pojawia się kilka następnych, zwrot akcji goni zwrot akcji, a bohaterowie w poszukiwaniu zaginionego arcydzieła wpadają na trop
tajemnicy, która najnowszą historię świata wywróci do góry nogami. Możni tego świata zrobią
wszystko, aby nie ujrzała ona światła dziennego.
„Bezcenny” to pełne kompendium wiedzy o sekretach historii sztuki. O szalonych kolekcjonerach, o genialnych artystach, o wielkiej grabieży
z czasów okupacji, o chciwych marszandach.
Bardzo wciąga.
A jeśli nie mamy ochoty marnować wzroku na oglądanie lub czytanie – polecam wybrać
się na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny –
wszak świstak o imieniu Phil z miasteczka Punxsutawney, w stanie Pensylwania, regularnie
w Dzień Świstaka raz widzi swój cień, raz nie
– co oznacza, że może się pomylił i wiosna jest
tuż, tuż.
adw. Monika Bojkowska

100 urodziny
adw. Janiny Horbatowskiej
W dniu 5.01.2017 r. 100 urodziny świętowała adwokat Janina Horbatowska. Pani Mecenas
jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej
nieprzerwanie od 1946 r. W niniejszym artykule zostanie przybliżona sylwetka najstarszego
adwokata naszej Izby.
Janina Horbatowska (nazwisko panieńskie
Dobrowolska) urodziła się 5.01.1917 r. w miejscowości Homel w Rosji. W 1935 r. ukończyła
gimnazjum państwowe im. Juliusza Słowackiego w Warszawie i otrzymała świadectwo
dojrzałości. W czerwcu 1939 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.
W okresie od 1.06.1941 do 1.06.1944 r. odbyła
aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Warszawie i w dniu 9.06.1944 r. złożyła eg36

zamin sędziowski. 21.07.1944 r. została wpisana
na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej okręgu Warszawskiego. Na Wybrzeże przyjechała 17.04.1945 r. (tytułem przypomnienia
należy zasygnalizować, iż Sopot został zdobyty
przez Armię Czerwoną 23.03.1945 r. zaś Gdańsk
30.03.1945 r.). W dniu 20.07.1945 r. zawarła
w Sopocie związek małżeński z Aleksandrem
Horbatowskim. Uchwałą Rady Adwokackiej
w Gdańsku podjętą w dniu 18.04.1946 r. została
wpisana na listę aplikantów adwokackich pod
patronatem adw. Marii Hałacińskiej. W dniu
17.05.1946 r. złożyła przed dziekanem adw.
Kazimierzem Ogrodzkim ślubowanie o następującej rocie: pomny dobra Państwa Polskiego
oraz godności stanu adwokackiego przyrzekam
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uroczyście, że obowiązki aplikanta spełniać
będę zgodnie z prawem i słusznością, poświęcając się im z całą sumiennością i gorliwością,
władzom i patronowi mojemu okazywać będę
poszanowanie, a w postępowaniu moim kierować się będę zasadami honoru i uczciwości.
W sierpniu 1946 r. złożyła egzamin adwokacki.
Na mocy uchwały Rady Adwokackiej podjętej
w dniu 14.09.1946 r. została wpisana na listę
adwokatów Izby Adwokackiej w Gdańsku. Początkowo zawód wykonywała w indywidualnej
kancelarii, najpierw Gdyni przy ul. Świętojańskiej 18/3 a następnie od 15.11.1946 r. w Sopocie. Od 1.04.1952 r. do 31.10.1957 r. była członkiem Zespołu Adwokackiego w Sopocie, zaś od
1.11.1957 r. Zespołu Adwokackiego nr 2 w Sopocie. W dniu 1.12.1981 r. przeszła na emeryturę i od tego momentu pracowała w Zespole
na pół etatu. Z dniem 31.01.1987 r. zaprzestała
wykonywania praktyki adwokackiej.
Pani Mecenas czynnie włączyła się w działalność samorządu adwokackiego. W latach
1955-1964 była członkiem Zespołu Lustratorów; 1967-1970, 1976-1979 członek Rady Adwokackiej; 1973-1976 r. Przewodnicząca Komisji Kultury i Turystyki, 1979-1989 członek
Komisji Kultury i Turystyki; 1983-1992 czło-
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nek Zespołu Wizytatorów; 1989-1992 zastępca
przewodniczącego Komisji Adwokatów Emerytów i Rencistów; 2004-2007 r. członek Komisji
Historycznej (przewodniczący Komisji adw.
Wojciech Dereziński).
W 1972 r. została odznaczona medalem
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” a w 1980 r. za
zasługi dla miasta Gdańska. W 1981 r. została
uhonorowana przez Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej złotą odznaką „Adwokatura PRL”
za szczególne zasługi dla adwokatury.
Adwokat Horbatowska jest bardzo miłą
osobą, z podziwem patrzyłem, jak pięknie potrafiła rozwiązywać trudne i konfliktowe sytuacje, osoba z wielką klasą, świetny adwokat,
wysoki poziom zawodowy, wyróżniający się
przykład polskiej inteligencji – mówić o Pani
Mecenas były Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej adw. Jerzy Lipski.
Nieprzerwanie od 1945 r. do chwili obecnej
Pani Mecenas zawodowo oraz prywatnie związana jest Sopotem.
adw. Krzysztof Golec

37

Brak załączników odpisu
sprzeciwu nie musi skutkować
jego odrzuceniem
I. Wstęp
Niniejszy artykuł ma na celu opisanie sytuacji w jakiej niedołączenie kompletu załączników do egzemplarza sprzeciwu dla powoda
od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie spowoduje odrzucenia sprzeciwu.
Powyższe założenie nie dotyczy jednak sytuacji
gdy brak formalny obejmuje konieczność wykazania dla przeciwnika procesowego prawidłowego umocowania w sprawie reprezentanta
pozwanego.
II. Stan faktyczny
Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i doręczył go pozwanemu. Pozwany złożył w terminie niepodpisany sprzeciw od nakazu zapłaty w jednym
egzemplarzu z załącznikami.
W wyniku powyższego, sąd wezwał pozwanego
do uzupełnienia w terminie 7 dni braku formalnego sprzeciwu poprzez [1] podpisanie sprzeciwu i [2] złożenie dodatkowego egzemplarza
sprzeciwu-odpisu dla powoda wraz z załącznikami.
Pozwany w terminie wykonał ww. zobowiązanie sądu w części, tj. [1] poprzez złożenie podpisanego sprzeciwu dla sądu, oraz [2] złożenie
odpisu sprzeciwu dla pozwanego, jednakże
z załącznikami nieodpowiadającymi treści
i liczbie załączników, jakie zostały pierwotnie
złożone do sprzeciwu do Sądu Rejonowego.
Mając na uwadze powyższe, sąd odrzucił sprzeciw pozwanego na podst. art. 504 § 1 k.p.c.
uznając, iż pozwany nie uzupełnił braków formalnych sprzeciwu do jakich został zobowiązany.
Pozwany wniósł zażalenie na postanowienie
sądu Sąd Rejonowego w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu. Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenie pozwanego poprzez uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego.
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III. Analiza prawna
W przedmiotowej sytuacji Sąd Okręgowy
uznał, iż finalne niedołączenie lub dołączenie
nieodpowiednich załączników do egzemplarza
sprzeciwu dla powoda nie jest brakiem formalnym w rozumieniu art. 130 § 1 k.p.c. uniemożliwiającym nadanie sprawie biegu.
Jedynym brakiem formalnym w niniejszej sprawie był brak podpisu sprzeciwu od nakazu zapłaty wniesionego do Sądu Rejonowego, a skoro sprzeciw ten został podpisany w terminie
to i usunięto brak formalny tamujący nadanie
sprawie biegu.
Co istotne, niedołączenie lub dołączenie innych
załączników do egzemplarza sprzeciwu dla powoda niż te jakie zostały przedłożone w egzemplarzu do sądu powinno podlegać ocenie przez
sąd rozpoznający sprawę w kontekście art. 503
§ 1 zd. 2 i 3 k.p.c., tj. tego czy pozwany w terminie przedstawił wszystkie dowody, czy przedstawienie dowodów po terminie zakreślonym
przez sąd nie jest spóźnione i czy nie spowoduje
zwłoki w rozpoznaniu sprawy.
IV. Zastrzeżenia.
Powyższe rozważania dotyczące nieuzupełnienia załączników odpisu sprzeciwu dla powoda nie dotyczą jednak braków formalnych
związanych z wykazaniem prawidłowego umocowania w postępowaniu.
Zgodnie z art. 67 § 1, art. 68 § 1 i 2 k.p.c. jeżeli
strona postępowania jest reprezentowana przez
przedstawiciela ustawowego lub organ, a sąd
ma możliwość samodzielnego stwierdzenia
umocowania takiej strony na podstawie [i] wykazu lub [ii] innego rejestru, do którego sąd ma
dostęp drogą elektroniczną [np. Krajowy Rejestr Sądowy] lub [iii] gdy czynność procesowa
jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego to wystarczające jest, że taki
reprezentant strony w procesie wskaże jedynie
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podstawę swojego umocowania. Np. prezes
lub członek zarządu spółki uprawniony do jej
reprezentacji wskaże, że możliwość reprezentacji podmiotu uwidoczniona jest w Krajowym
Rejestrze Sądowym, tj. wynika z umowy, aktu
założycielskiego lub uchwały spółki będącej
podstawą opisu reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W takim przypadku nie ma potrzeby załączania dokumentu umocowania ani dla sądu, ani
dla przeciwnika procesowego. Czy też innymi
słowy, brak formalny w postaci niedołączenia
pełnomocnictwa nie powstanie bo nie tamuje
to nadania sprawie biegu-sąd może zweryfikować umocowanie reprezentanta lub organu
w ww. sposób.
Z inną sytuacją, dotyczącą istoty ww. zastrzeżenia, mamy do czynienia gdy sąd nie może
dokonać samodzielnej weryfikacji reprezentanta strony postępowania w oparciu o możliwości wynikające z art. 68 § 1 i 2 k.p.c. Wówczas
koniecznym jest złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentanta nie
tylko w egzemplarzu dla sądu, ale i w egzemplarzu-odpisie dla przeciwnika procesowego. Dotyczy to sytuacji gdy strona postępowania jest
reprezentowana zarówno przez profesjonalnego
jak i nieprofesjonalnego pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub piastuna organu.
Pojawia się zatem pytanie, dlaczego jeżeli zostały złożone dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentanta w jednym egzemplarzu
dla sądu, to koniecznym jest także złożenie ww.
dokumentów dla przeciwnika procesowego?
Otóż złożenie pełnomocnictwa/dokumentów
potwierdzających umocowanie reprezentanta
w odpisie dla strony przeciwnej ma istotne, merytoryczne uzasadnienie. Przeciwnik procesowy
ma wówczas możliwość oceny prawidłowości
i zakresu umocowania pełnomocnika, ustalenia do dokonywania jakich czynności, w tym
składania lub przyjmowania jakich oświadczeń
woli i wiedzy jest on umocowany. Nadto, strony mają wówczas realną możliwość podnoszenia zarzutów wynikających z nieprawidłowego umocowania pełnomocnika przeciwnika
i sygnalizowania uchybień tego rodzaju sądowi orzekającemu w sprawie, w tym w zakresie
ewentualnej nieważności postępowania w oparciu o art. 379 k.p.c. Z kolei w przypadku reprezentacji przez profesjonalnych pełnomocników
możliwym będzie ustalenie czy zastosowanie
znajdzie art. 132 § 1 k.p.c. dotyczący doręczaGdański Kwartalnik Adwokacki - nr 44 Kwiecień

nia sobie nawzajem pism w toku sprawy z zastrzeżeniem art. 132 § 11 k.p.c. [tj. uzasadnienie
postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie,
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
sygn. VI Pz 48/14 z dnia 23.01.2015 r.].
Nadto, jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia, sygn. I CZ 67/13 z dnia
04.07.2013 r.: „[…] wprawdzie w art. 126 k.p.c.
[…] nie ma mowy o konieczności złożenia odpisu pełnomocnictwa, jednakże obowiązek taki
wynika z art. 89 § 1 k.p.c. […] nie można uważać, że naruszenie dyspozycji każdego z wymienionych przepisów należy oceniać odmiennie
i niezależnie od siebie, w szczególności przez
uznanie, iż brak złożenia odpisu pełnomocnictwa nie stanowi wady formalnej pisma procesowego. Wprowadzenie obowiązku załączenia
odpisu pełnomocnictwa oznacza niewątpliwie
nałożenie na stronę [jej pełnomocnika] obowiązku o charakterze formalnym, którego naruszenie podlega zastosowaniu art. 130 k.p.c.”
V. Podsumowanie.
Nieuzupełnienie załączników odpisu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie jest brakiem formalnym
skutkującym odrzuceniem sprzeciwu, chyba
że takowy brak dotyczy konieczności wykazania umocowania w inny sposób niż na podst.
art. 68 § 1 i 2 k.p.c.
adw. Adam Pawłowski
Data sporządzenia i stanu prawnego:
13.02.2017 r.
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Konferencja Prawa Medycznego
w Gdańsku - 10 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji Edukacji Prawnej
Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku mam
zaszczyt poinformować, iż 10 czerwca 2017 r.
w Gdańsku odbędzie się II Konferencja Prawa
Medycznego, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszamy!
Konferencja będzie miała wymiar międzynarodowy, bowiem gościć będziemy znamienitych specjalistów z Europy. Mamy nadzieję, iż
w ten sposób dodatkowo wzbudzimy Państwa
ciekawość i zachęcimy do udziału.
W tym roku poruszane będą bieżące problemy z zakresu prawa farmaceutycznego. Przede
wszystkim omówione zostaną najistotniejsze
wprowadzone i planowane zmiany w prawie
farmaceutycznym. Jednym z głównych tematów będzie również sytuacja apteczna w Polsce
i za granicą. Pojawią się informacje związane z
przekształceniami prawnymi aptek, ich reklamą oraz nowoczesnymi systemami organizacji
i działania (franczyzą). Poruszone zostaną również tematy dotyczące modelu sprzedaży leków
bez recepty oraz aptek internetowych.

Oczekujemy interesującej dyskusji, w której
udział wezmą nie tylko przedstawiciele świata
prawników, ale również przedstawiciele farmaceutów i specjalistów w dziedzinie.
Jeżeli chcielibyście Państwo aktywnie wziąć
udział w Konferencji i dołączyć do grona naszych prelegentów, bardzo prosimy o kontakt z
adw. dr Agatą Wolińską-Umschaden (kancelaria@awolinska.com)
Szczegóły dotyczące programu konferencji
oraz możliwości rejestracji pojawią się wkrótce.
Pamiętajcie Państwo zatem aby śledzić aktualności na stronie internetowej Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku www.adwokatura.
gdansk.pl
ZAPRASZAMY!
adw. dr Agata Wolińska-Umschaden

Wybory w samorządzie aplikantów
Pomorska Izba Adwokacka ma przyjemność poinformować, że nowym Przewodniczącym Samorządu Aplikantów Adwokackich
został apl. adw. Miłosz Haber, który zwyciężył
jednym głosem po ciekawej debacie z apl. adw.
Jackiem Markowskim. Obaj Panowie są aplikantami drugiego roku. Nowemu przewodniczącemu życzymy powodzenia w pracy na rzecz
Adwokatury! Za dotychczasowe działania na
rzecz samorządu dziękujemy apl. adw. Małgorzacie Głódkowskiej, która swoją funkcję zakończyła z upływem roku 2016.
Komisja Szkolenia
Aplikantów Adwokackich
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Sztuka słowa czyli Konkurs Krasomówczy
PIA w Gdańsku
Za nami kolejna edycja corocznego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez
Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku, który
odbył się w sobotę, 4 marca 2017 roku w sali
101 Sądu Okręgowego. Podobnie jak w latach
ubiegłych, taki i ta edycja skierowana była do
aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby, których zadaniem było zaprezentowanie mów
końcowych obrońców albo oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym lub pełnomocników
procesowych w procesie cywilnym. W szranki
stanęło 13 uczestników. Po uprzednim wylosowaniu kazusów, a także ról procesowych,
przyszła pora na zmierzenie się z trudną sztuką
retoryki prawniczej. Jako pierwsza para zaprezentowali się Krzysztof Ropiński oraz Damian
Shiller. W drugiej parze naprzeciw siebie stanęli
Krystian Dzięgielewski oraz Radosław Łozowski. Przed przerwą zaprezentowali się również
Zuzanna Nowakowska i Błażej Tachasiuk. Po
krótkiej przerwie uczestnicy ponownie stawili
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się na sali rozpraw by kontynuować swoje wystąpienia. Jako para numer cztery swe mowy
wygłosili Grzegorz Talewski i Konrad Wysocki.
Kolejną parę tworzyli Paweł Rasmsu i Szymon
Konwerski, z kolei jako para numer sześć zaprezentowali się Paulina Polak i Adam Sampolski.
Jako ostatni mowę końcową wygłosił Sebastian
Sawlewicz. Na uczestników czekały wcześniej
opracowane kazusy z zakresu prawa karnego, w tym między innymi materii związanych
z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem
czy dotyczące błędów lekarskich, oraz prawa
cywilnego, gdzie uczestnicy zmagali się z takimi
zagadnieniami jak naruszenie dóbr osobistych,
dobrego imienia i godności oraz zagadnień
związanych z pożyczką i roszczeniami pieniężnymi. Zmagania uczestników zostały ocenione
przez jury, któremu przewodniczył Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku mec.
Dariusz Strzelecki. W skład jury wchodzili również mec. Joanna Gręndzińska, mec. Wioletta

41

Kazimierczyk, mec. Przemysław Rybiński oraz
mec. Jerzy Luranc. Moderatorami konkursu byli
natomiast mec. Dominika Rydlichowska oraz
mec. Marcin Derlacz. Najlepszym mówcą tegorocznej edycji konkursu został wybrany Grzegorz Talewski. Druga nagroda została przyznana Błażejowi Tachasiuk, z kolei trzecie miejsce
zajął Krzysztof Ropiński. Po raz pierwszy w historii Konkursu Krasomówczego została przyznana nagroda publiczności. Publiczność zgromadzona na sali rozpraw za najlepszego mówcę
uznała Błażeja Tachasiuk. Należy zaznaczyć, iż
konkurencja była bardzo wyrównana, a sam
konkurs stał na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i oratorskim, co wielokrotnie podkreślał Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.
Przed laureatami tegorocznej edycji konkursu
stoi teraz kolejne wyzwanie – reprezentowanie
Pomorskiej Izby Adwokackiej w konkursie regionalnym. Serdecznie gratulujemy uzyskanych
wyników i życzymy powodzenia w kolejnych
etapach konkursu.
Apl. Adw. Ada Waszkiewicz
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