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Szanowni Państwo !
Rok 2018 był niezwykle ważny dla Adwokatury. Sto
lat temu 28 grudnia 2018 roku marszałek Józef Piłsudski
podpisał dekret w przedmiocie statutu tymczasowego
Palestry Państwa Polskiego. Tym samym, już w pierwszych
dniach niepodległej Polski, powstał samorząd adwokacki,
który do dziś wspiera adwokatów w wykonywaniu
obowiązków zawodowych. Przed Państwem trzyletni okres
aplikacji adwokackiej, w trakcie którego przygotowywać
będziecie się do zawodu adwokata, zawodu elitarnego,
zawodu zaufania publicznego. Będziecie zobowiązani do
zachowania wysokiego poziomu moralnego, do
przestrzegania zasad wynikających z Etyki Adwokackiej.
W trakcie aplikacji adwokackiej odbędziecie Państwo
praktyki w sądach, w prokuraturze, uczestniczyć będziecie
w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych
specjalistów a praktyczne przygotowanie do zawodu odbędziecie pod czujnym okiem Waszych
Patronów. To szczególna więź i relacja pomiędzy Mistrzem a Uczniem, która wprowadzi Was w arkana
sztuki prawniczej, dzięki niej poznacie blaski i cienie zawodu adwokata, zawodu niezwykle pięknego,
cechującego się ogromnym humanizmem.
Będziecie uczyć się nieść pomoc drugiemu człowiekowi, temu który tej pomocy potrzebuje, który
powierzy w Wasze ręce swoje najżywotniejsze sprawy, którego zaufania nie możecie zawieść.
To czas trudny, pełen wyrzeczeń, którego zwieńczeniem jest egzamin adwokacki.
Oddany do Waszych rąk „Podręcznik” jest swego rodzaju mapą, przewodnikiem, który w sposób
przejrzysty i konkretny, ułatwi Wam przebycie trzyletniej drogi aplikacji adwokackiej.
Życzę Wam aby ten ogromny kapitał jakim jest Wasza wiedza, młodość, ambicja i animusz pozwolił
na ukończenie aplikacji adwokackiej, pozytywne zaliczenie egzaminu adwokackiego i aby zawód
adwokata, który wybraliście był spełnieniem Waszych marzeń i oczekiwań.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku
adw. Dariusz Strzelecki

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Aplikanci

Adwokaccy

Pomorskiej

Izby

Adwokackiej,
Oddajemy w Wasze ręce krótki poradnik, którego
założeniem jest przybliżenie Wam wyzwania jakim
niewątpliwie jest aplikacja adwokacka.
Poradnik ma na celu wskazanie Wam najważniejszych
kwestii związanych ze szkoleniem, przebiegiem aplikacji
na pierwszym roku, ale także z formami aktywności
związanymi z szerzej pojętą działalnością samorządową
czy też integracją zawodową.
Takie przedsięwzięcia jak akcja Adwokat Przydaje się w
Życiu, konferencja naukowa, konkurs krasomówczy, akcje charytatywne, zawody sportowe z jednej
strony pozwalają na pogłębianie swoich zainteresowań, z drugiej zaś mają istotny wymiar społeczny,
edukacyjny, naukowy i integracyjny.Musicie mieć świadomość, że aplikacja adwokacka to nie tylko
przygotowanie do egzaminu zawodowego, ale również, a może przede wszystkim czas przygotowania
Was do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata w każdym jego wymiarze i wpojenia zasad,
które adwokatura pielęgnuje i które stara się rozwijać.
Stąd tak ważne jest Wasze pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań wskazywanych przez
Patronów, z którymi łączyć będzie Was szczególnie ścisła więź oraz tych które będziecie wykonywać
w ramach aktywności samorządowej.
Z momentem rozpoczęcia aplikacji adwokackiej staniecie
odpowiedzialnymi za jej wizerunek, odbiór zawodowy i społeczny.

się

członkami

Adwokatury

Mam szczerą nadzieję, że najbliższe trzy lata odbywania aplikacji adwokackiej będą przez Was z
perspektywy czasu wspominane jako jeden z najpiękniejszych okresów w Waszym życiu.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Adwokat Marcin Derlacz
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
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1) Okręgowa Rada Adwokacka
Okręgowa Rada Adwokacka:
Dziekan
adw. Dariusz Strzelecki
Wicedziekan
adw. Marek Karczmarzyk
Sekretarz
adw. Sylwia Grzybowska
Skarbnik
adw. Agnieszka Kanawka
Członkowie:
Adw. Marcin Derlacz
Adw. Dariusz Maciejewski
Adw. Jakub Tekieli
Adw. Jerzy Luranc
Adw. Agnieszka Derezińska – Jankowska
Adw. Krzysztof Woliński
Adw. Kacper Najder
Adw. Janusz Masiak
Adw. Wioletta Kazimierczyk
2) Kierownik Szkolenia
Kierownikiem Szkolenia jest adw. Marcin Derlacz.
Kierownik szkolenia aplikantów adwokackich jest odpowiedzialny w szczególności za:
● kierownictwo organizacyjne i administracyjne prowadzenia aplikacji,
● opiniowanie wniosków o udzielenie urlopu dziekańskiego
● opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie stażu
zagranicznego
● wydawanie opinii w związku z postępowaniem związanym ze stwierdzeniem
nieprzydatności aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu
● sporządzanie projektów planów zajęć aplikantów adwokackich do
zatwierdzenia przez Okręgową Radę Adwokacką
● dokonywanie podziału aplikantów adwokackich na grupy szkoleniowe
● nadzorowanie przebiegu praktyk sądowo – prokuratorskich
● wydawanie opinii w przedmiocie stwierdzenia negatywnego wyniku kolokwium
lub sprawdzianu
● ustalanie terminu oraz zakresu sprawdzianów oraz sprawdzianów
poprawkowych
● dokonywanie zaliczeń roku szkoleniowego
● opiniowanie wniosków o powtarzanie roku szkoleniowego
● kierowanie wniosków w przedmiocie przyznania przez Okręgową Radę
Adwokacką nagród indywidualnych dla aplikantów wyróżniających się bardzo
dobrymi wynikami szkolenia
● organizację konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich we
współpracy z członkami komisji

Skład Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich:
Przewodniczący:
Adwokat Marcin Derlacz – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Członkowie:
Adwokat Joanna Gręndzińska
Adwokat dr Dominika Wetoszka
Adwokat Jerzy Luranc
Adwokat Janusz Masiak
Adwokat Krzysztof Woliński

3) Referat Aplikantów
Pracownicy
I. Barbara Baranowska
II. Tomasz Zalewski
Pracownicy Referatu aplikantów urzędują w:
CENTRUM SZKOLENIOWYM
POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ
ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15, 80-280 Gdańsk
4) Ślubowanie
Ślubowanie aplikantów adwokackich wpisanych na listę
Pomorskiej Izby Adwokackiej w 2018 roku odbędzie się w
CENTRUM SZKOLENIOWYM
POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ
ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15, 80-280 Gdańsk,
w dniu 04 stycznia 2019 roku.
Obecność aplikantów, którzy rozpoczynają aplikację adwokacką w 2019 jest
obowiązkowa. Na ślubowaniu adwokackim obowiązuje strój galowy.
5) Opłata za aplikację
a. Wysokość
Wysokość opłaty za aplikację wynika z rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką,
wydawanego na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Informacja o wysokości opłaty zostanie podana na
stronie adwokatura.gdansk.pl w zakładce Aplikanci.
b. Wniosek o rozłożenie na raty
Druk można pobrać ze strony internetowej PIA w Gdańsku. Decyzję w zakresie
rozłożenia na raty opłaty za aplikacje podejmuje Okręgowa Rada Adwokacka
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na posiedzeniu. Aplikant, który złożył wniosek otrzymuje uchwałę informującą
go o podjętej przez Okręgową Radę Adwokacką decyzji.
Nie ma możliwości rozłożenia na raty opłaty za aplikację adwokacką, gdy
uiszczana jest ona przez Pracodawcę Aplikanta.
Wnioski z prośbą o rozłożenie opłaty za aplikację adwokacką na raty w roku
2019 należy składać do Centrum Szkoleniowego Pomorskiej Izby Adwokackiej,
ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15, 80-280 Gdańsk
c. Termin zapłaty
Dla osób opłacających opłatę jednorazowo termin zapłaty upływa dnia 31
grudnia 2018 roku. Osoby, które złożą wnioski o rozłożenie na raty zostaną
poinformowane o decyzji, ilości rat oraz ich terminach.
d. Konto do wpłat
Opłaty należy dokonywać na konto Pomorskiej Izby Adwokackiej, nr konta
bankowego: 57 1020 1811 0000 0302 0107 8039
W tytule należy wpisać imię i nazwisko aplikanta za którego wnoszona jest
opłata.
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku informuje, iż na mocy uchwały
Zgromadzenia Sprawozdawczego Pomorskiej Izby Adwokackiej z dnia 24
czerwca 2017 r. aplikanci adwokaccy Pomorskiej Izby Adwokackiej są
zobowiązani do opłacania składki korporacyjnej w wysokości 40,00 zł w
wymiarze miesięcznym do 10-tego każdego miesiąca począwszy od dnia 1
stycznia 2019 r. Składka jest płatna na niżej wskazane konto bankowe: 31 1020
1811 0000 0102 0316 1098
6) Podział na grupy szkoleniowe
Podział na grupy szkoleniowe następuje co do zasady w kolejności alfabetycznej.
7) Samorząd Aplikantów Adwokackich
a. Starosta Grupy i wicestarosta
Każda grupa szkoleniowa wybiera spośród siebie starostę oraz wicestarostę,
którzy reprezentują grupę w samorządzie aplikantów adwokackich.
b. Przewodniczący aplikantów adwokackich
Samorząd aplikantów adwokackich składający się ze starostów wybiera
spośród swojego grona Przewodniczącego, który reprezentuje wszystkie
roczniki aplikantów.
8) Legitymacja aplikanta
a. Wniosek o legitymację
Wniosek o legitymacje wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty należy złożyć
w CS PIA w Gdańsku. Druk można pobrać ze strony internetowej PIA w
Gdańsku.

b. Opłata
Opłatę w wysokości 29,60 złotych należy uiścić na wskazany poniżej
rachunek bankowy nr: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767.
c. Odbiór legitymacji

Informacja o terminie odbioru legitymacji ukaże się na stronie internetowej
PIA - www.adwokatura.gdansk.pl oraz zostanie przekazana starostom.

9) Patronat
Zgodnie z §10 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej aplikant odbywa aplikację
pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
spośród adwokatów spełniających kryteria wymienione w tym przepisie. Patronem
może być adwokat, który łącznie spełnia następujące warunki:
• jest wpisany na listę adwokatów wykonujących zawód i wykonuje zawód
adwokata od co najmniej 5 lat,
• nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,
• wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne
oświadczenie, iż znane są mu obowiązki patrona.
W wyjątkowych wypadkach dziekan okręgowej rady adwokackiej może wyrazić zgodę
na pełnienie obowiązków patrona przez adwokata wpisanego na listę adwokatów
wykonujących zawód i wykonującego zawód od trzech lat.
Aplikant ma możliwość wskazania patrona, pod którego kierunkiem chciałby odbywać
aplikację. W takim wypadku jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego
oświadczenia patrona o gotowości podjęcia się wobec niego obowiązków patrona. W
trakcie aplikacji dziekan okręgowej rady adwokackiej może skierować aplikanta do
innego patrona po uprzednim zasięgnięciu opinii dotychczasowego patrona oraz po
wysłuchaniu aplikanta. Adwokat może być patronem nie więcej niż trzech aplikantów,
a w szczególnie uzasadnionych wypadkach - na jego wniosek i za zgodą okręgowej
rady adwokackiej - większej liczby. Patron zawiadamia okręgową radę adwokacką o
podjęciu przez aplikanta czynności oraz o przerwach w wykonywaniu tych czynności.
Aplikant może wykonywać czynności na zlecenie innego adwokata jedynie za zgodą
patrona.
10) Praktyki w sądzie i prokuraturze
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w sądach i prokuraturach odbywają się między
styczniem a czerwcem na pierwszym roku aplikacji. Zaliczenie praktyk odbywa się na
podstawie dzienniczka praktyk.
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11) Zajęcia szkoleniowe
a. Ogólnie
Niezależnie od praktyk w Sądach i Prokuraturach odbywają się zajęcia
szkoleniowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 4x45 minut.
Jedna jednostka godzinowa to 45 minut. Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać
się w Centrum Szkoleniowym Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, ul.
Szymanowskiego 2 lub w siedzibie Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul.
Chlebnickiej 48/51.
b. Listy obecności
Na każdych zajęciach w sali wykładowej znajdują się listy obecności. Aplikant
obecny na zajęciach zobowiązany jest do podpisania listy.
c. Usprawiedliwienia
Usprawiedliwienie należy dostarczyć do Referatu Aplikantów znajdującego się
w Centrum Szkoleniowym PIA w terminie 7 dni od dnia ustąpienia przyczyny
nieobecności.
Naruszenie
powyższego
terminu
skutkuje
nieusprawiedliwieniem nieobecności. W treści usprawiedliwienia należy
wskazać datę nieobecności, numer grupy, przyczynę nieobecności oraz w razie
potrzeby załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające powód nieobecności.
Jednostkowe – w sytuacjach wyjątkowych - odrabianie zajęć z inną grupą (ta
sama tematyka) nie wymaga usprawiedliwienia, gdyż niezależnie od grupy
istnieje jedna lista obecności.
d. Ilość nieusprawiedliwionych nieobecności
Łączna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczająca 16
jednostek godzinowych w danym roku szkoleniowym zajęć stanowi podstawę
do niedopuszczenia aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium przez okręgową
radę adwokacką. Na pisemny wniosek aplikanta w szczególnie uzasadnionych
wypadkach okręgowa rada adwokacka może podjąć uchwałę o dopuszczeniu
aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium.
12) Izbowy konkurs krasomówczy
Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością
doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca
organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich jako
jednego z istotnych elementów szkolenia.
Izbowy Konkurs Krasomówczy odbywa się każdego roku między 15 stycznia a
30 marca. Konkurs krasomówczy odbywa się w SOBOTĘ (9.30-15.00) w miarę
możliwości w sali 101 Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Udział wszystkich aplikantów I roku w konkursie krasomówczym w charakterze
publiczności jest obowiązkowy. Udział aplikantów adwokackich pierwszego
roku w charakterze uczestnika jest dobrowolny.
Organizator konkursu przygotowuje kazusy do przemówień i przesyła je
zainteresowanym w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie przed wyznaczonym
terminem konkursu. Przewodniczący jury przy udziale dwóch członków jury

przeprowadza losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z
uczestników nie później niż na 3 dni przed terminem konkursu.
Jury dokonuje oceny wystąpień, biorąc pod uwagę między innymi poprawność
rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę,
poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia
strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.
Pomorska Izba Adwokacka przewiduje nagrody pieniężne dla miejsc I-III.
Nadto od roku 2017 przyznawana jest również nagroda publiczności.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc kwalifikują się do udziału w środowiskowym
konkursie krasomówczym przeprowadzanym dla aplikantów adwokackich izb
mających siedzibę w Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Toruniu.

13) Sprawdzian na I roku
a. Zakres
Sprawdzian obejmuje zagadnienia z historii adwokatury, etyki adwokackiej,
prawa o adwokaturze, warunków wykonywania zawodu adwokata, ustroju
sądownictwa powszechnego oraz prokuratury.
b. Forma
Formę sprawdzianu wskazuje kierownik szkolenia.
c. Termin
Sprawdzian dla aplikantów I roku odbywa się w Pomorskiej Izbie Adwokackiej
w maju lub na początku czerwca każdego roku kalendarzowego. Dokładny
termin sprawdzianu określa Kierownik Szkolenia. Termin powinien być podany
do wiadomości aplikantów z co najmniej 30–dniowym wyprzedzeniem.
d. Poprawka
W razie negatywnego wyniku sprawdzianu, powtarza się go tylko raz, w
terminie nie krótszym niż 21 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku sprawdzianu.
e. Skutek niezaliczenia
Konsekwencją niezaliczenia sprawdzianu (obu terminów) jest niedopuszczenie
do kolokwium, niezaliczenie roku szkoleniowego oraz stwierdzenie
nieprzydatności do zawodu.

14) Kolokwium roczne na I roku
a. Zakres
Blok przedmiotów prawa karnego.
b. Forma
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Ustalana przez Okręgową Radę Adwokacką w terminie do dnia 30 czerwca
każdego roku.
c. Termin
Ustalany przez Okręgową Radę Adwokacką w terminie do dnia 30 czerwca
każdego roku. Kolokwium w terminie pierwszym oraz poprawkowym powinno
być przeprowadzone w okresie 01 październik – 30 listopad.
d. Poprawka
W razie negatywnego wyniku kolokwium, kolokwium powtarza się tylko raz, w
terminie nie krótszym niż 21 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku kolokwium.
e. Skutek niezliczenia
Niezaliczenie terminu poprawkowego kolokwium powoduje niezaliczenie roku
szkoleniowego. Aplikant może złożyć wniosek o zezwolenie na powtarzanie
roku szkoleniowego jeden raz w trakcie trwania aplikacji.
15) Zaliczenie roku szkoleniowego
Na podstawie uzyskanych przez aplikanta zaliczeń z zajęć i przedłożonych
zaświadczeń oraz opinii przewidzianych regulaminem, a także po uzyskaniu
pozytywnych ocen ze sprawdzianów oraz sprawdzianów poprawkowych, kolokwiów
oraz kolokwiów poprawkowych, kierownik szkolenia albo inna osoba wyznaczona
przez okręgową radę adwokacką dokonuje zaliczenia roku szkoleniowego.
16) Opinia o aplikancie adwokackim
Raz do roku patron aplikanta sporządza opinię o aplikancie adwokackim według
publikowanego przez Okręgową Radę Adwokacką wzoru.
17) Inne formy aktywności aplikantów adwokackich
a. Adwokat Przydaje Się w Życiu
I. Ogólnie o programie
Program Edukacyjny Pomorskiej Izby Adwokackiej „Adwokat przydaje
się w życiu” (wcześniej: „Prawo przydaje się w życiu”) został
uruchomiony 17 listopada 2014 roku, kiedy to przeprowadzono pierwszą
lekcję w II LO w Sopocie. W dniu 9 kwietnia 2015 roku w Klubie Seniorów
„Motława” w Gdańsku ruszyły wykłady dla seniorów, które przerodziły
się w Akcję Senior.
Inspiracją do uruchomienia Programu „Adwokat przydaje się w życiu”
była niska świadomość prawna wśród społeczeństwa, zarówno wśród
uczniów, jak i wśród seniorów. Media codziennie donoszą o starszych
osobach wykorzystywanych przez nieuczciwych kontrahentów, czy o
młodzieży nieświadomej, że swoim zachowaniem wypełnia znamiona
przestępstw.

II. Akcja Młodzież
Program
„Adwokat
przydaje się w życiu”
został skonstruowany tak,
aby uzupełnić wiedzę
młodzieży z zakresu
prawa
cywilnego
(umowy),
karnego
(występki i wykroczenia),
autorskiego
(ochrona
wizerunku,
naruszenie
praw autorskich) oraz przedstawić specyfikę zawodu adwokata.

III. Akcja Senior
Celem zajęć prawnych dla seniorów jest podniesienie świadomości
prawnej w tej grupie wiekowej, przeciwdziałanie wykluczeniu prawnospołecznemu osób starszych,
jak
również
przekazanie
seniorom, że poznanie oraz
właściwe zrozumienie praw
oraz
obowiązków,
jakie
wynikają z przepisów prawa,
jest kluczowe do prawidłowego
funkcjonowania
w
społeczeństwie.
Jednocześnie celem szkoleń
jest wskazanie seniorom, na
czym polega rola adwokata, w
czym adwokat może pomóc i kiedy warto się do adwokata o tę pomoc
zwrócić. Program szkoleń ma również uczulić seniorów na nieuczciwe
praktyki rynkowe, a nawet próby oszustw i wyłudzeń.

IV. Koordynatorzy
1. Opiekun projektu - adw. Marcin Derlacz – Przewodniczący
Komisji Edukacji Prawnej
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Koordynator Programu 2. Akcja Młodzież:
a. Gdańsk - apl. adw. Małgorzata Głódkowska
b. Sopot i Gdynia - adw. Michał Szarmach
- adw. dr Łukasz Kodłubański
c. pozostałe - apl. adw. Krystian Dzięgielewski
3. Akcja Senior - adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
4. Przedsiębiorca – adw. Paweł Górski
b. Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej
Idea organizacji konferencji
naukowych przez Pomorską
Izbę Adwokacką w Gdańsku
zrodziła się w związku ze
stałą potrzebą doskonalenia
zawodowego
członków
palestry. Przyświecała jej
również
chęć
integracji
pomiędzy
praktykami
a
teoretykami prawa
oraz
przedstawicielami
innych
zawodów. Jako że prawo
obecne jest niemalże w
każdej dziedzinie życia,
założeniem Pomorskiej Izby Adwokackiej jest organizacja corocznych
konferencji z różnych jego obszarów, które z jednej strony pozwolą na
poszerzanie wiedzy, z drugiej zaś stanowić będą doskonałą platformę do
dyskusji i wymiany doświadczeń.
Nadto, zamiarem organizatorów jest zachęcenie naukowców do korzystania z
usług praktyków oraz wskazanie praktykom potrzeby współpracy z
naukowcami w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz możliwość dzielenia się
swoim praktycznym doświadczeniem na polu publikacji naukowych.
Różnorodność w zakresie tematyki konferencji ma przyczynić się do
zdobywania przez uczestników wykwalifikowanej wiedzy, którą następnie będą
mogli wykorzystać w swojej
pracy zawodowej.
Idea wpisuje się także w
wynikający z ustawy Prawo o
adwokaturze
obowiązek
doskonalenia
zawodowego
spoczywający na adwokatach.
Uczestnictwo w konferencji
naukowej stanowi bowiem nie
tylko możliwość poszerzenia
wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale też gwarantuje uzyskanie
wymaganych punktów szkoleniowych.

W 2015 roku odbyła się I Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej
w Gdańsku pt. „Prawo medyczne i farmaceutyczne. Natomiast w roku 2016
odbyła się II Konferencja Naukowa - Prawo Transportowe - Morze, Ląd,
Powietrze. W 2017 roku odbyła się III Konferencja Naukowa – Prawo Sportowe,
zaś w 2018 – Prawo własności intelektualnej.
Wszystkich aplikantów serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w prace
nad konferencją naukową.
Organizatorami wydarzenia są: adw. Marcin Derlacz oraz adw. dr Dominika
Wetoszka.
c. Bal Aplikantów Adwokackich
Raz do roku w okresie karnawału
Samorząd
Aplikantów
Adwokackich Pomorskiej Izby
Adwokackiej
w
Gdańsku
organizuje bal dla aplikantów.
Bal zazwyczaj połączony jest ze
szkoleniem wyjazdowym. Jest to
świetna okazja do integracji
aplikantów zarówno w ramach
własnego
rocznika,
jak
i
zapoznanie
aplikantów
ze
starszych roczników.

d. Bal Adwokatów
Pomorska Izba Adwokacka od ponad trzydziestu lat organizuje karnawałowy
Bal Adwokatów. O rozrywkę podczas balu zadba Komisja Kultury, Sportu,
Turystyki i Integracji Pomorskiej Izby Adwokackiej. Tradycją każdego balu jest
również loteria fantowa oraz zbiórka datków na cele charytatywne. Opiekunem
przedsięwzięcia jest adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska.
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e. Bieg pod górę o Puchar Dziekana
Raz do roku jesienią Pomorska Izba
Adwokacka organizuje Bieg pod górę o
Puchar Dziekana. Trasa biegu prowadzi po
malowniczych terenach okolic Łysej Góry w
Sopocie. Organizatorzy zapraszają do
udziału w biegu osoby niezależnie od formy
i umiejętności. Każdy uczestnik otrzymuje
pamiątkowy medal, a zwycięzcy atrakcyjne
nagrody. Opiekunem biegu jest adw.
Agnieszka Kanawka.

f. Szkolenia wyjazdowe
Dwa razy do roku Pomorska Izba Adwokacka organizuje szkolenia wyjazdowe
dla adwokatów. Na szkoleniach zawsze przewidziana jest pula miejsc dla
aplikantów, którzy otrzymują dofinansowanie do szkolenia. Szkolenia odbywają
się w turystycznych miejscowościach naszego województwa. Łączą możliwość
szkolenia oraz integracji międzypokoleniowej adwokatów i aplikantów
adwokackich. Organizacją szkoleń wyjazdowych zajmuje się Kierownik
Szkolenia Adwokatów adw. Dariusz Maciejewski.

g. Akcje charytatywne
Pomorska
Izba
Adwokacka
organizuje
szereg
akcji
charytatywnych m.in. Marsz i Bieg
Charytatywny, zbiórki charytatywne
podczas
przedsięwzięć
integracyjnych m.in. biegu o Puchar
Dziekana
pod
górę,
Balu
Adwokatów. Nadto nasza izba
włącza się w szereg akcji
organizowanych
przez
inne
podmioty. O wszystkich akcjach
szukaj informacji na FB izby oraz na stronie www.adwokatura.gdansk.pl

h. Turniej Piłkarski w Elblągu o Puchar Dziekana
Raz w roku w listopadzie odbywa się
Turniej Piłkarski w Elblągu o Puchar
Dziekana ORA Gdańsk. W turnieju
biorą drużyny piłkarskie z izb
adwokackich w całej Polsce, w tym
drużyna ORA Gdańsk oraz drużyna
elbląska. Opiekunem turnieju jest
adw. Dariusz Olszak.

i. Kwartalnik Adwokacki
Pomorska Izba Adwokacka raz na kwartał wydaje
Kwartalnik Adwokacki, który jest pismem naszej Izby.
Celem Kwartalnika jest m.in. komunikacja z
adwokatami naszej izby, informowanie o ciekawych
przedsięwzięciach
oraz
wydarzeniach
integracyjnych. W piśmie znajdują się również
artykuły dotyczące zmian w prawie, wywiady ze
znanymi adwokatami, artykuły na temat historii
adwokatury oraz informacje na temat przedsięwzięć
organizowanych przez aplikantów adwokackich.
Redakcja Kwartalnika adwokackiego zaprasza
aplikantów
adwokackich
do
współtworzenia
kwartalnika poprzez udział w pracach redakcji oraz nadsyłanie artykułów do
publikacji.
j. Młoda Palestra
Pomorska Izba Adwokacka zachęca wszystkich
aplikantów do publikowania w Młodej Palestrze magazynie aplikantów adwokackich.
Młoda Palestra jest zrzeszeniem aplikantów
adwokackich, którego głównym celem jest
wydawanie czasopisma prawniczego. Gazeta
ukazuje się co kwartał w objętości do 100 stron na
numer. Wydawcą jest Samorząd Aplikantów
Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
Młoda Palestra publikuje przede wszystkim teksty
autorstwa młodych prawników, dając im szansę
rozwoju i możliwość zaprezentowania swoich
zdolności i wiedzy, a także wydarzeń ważnych dla
prawniczego środowiska. Młoda Palestra ma swoje
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korzenie w historii polskiej adwokatury. W okresie II RP, w czasie formowania
się palestry państwa polskiego, w latach 1928-1929, powstał Kwartalnik
Aplikantów Adwokackich – Młoda Palestra – wydawany przez Kandydatów
Adwokackich Małopolski i Śląska Cieszyńskiego wydawany w Krakowie i
Lwowie.
https://issuu.com/mloda-palestra
k. Rodzinny Piknik Piłkarski
Raz do roku na koniec maja lub na początku czerwca odbywa się piknik
rodzinny połączony z meczem piłkarskim
ADWOKACI przeciwko APLIKANTOM. Ideą
spotkanie jest integracja różnych pokoleń
adwokatów i aplikantów adwokackich wraz z ich
rodzinami w luźnej sportowej atmosferze.
Pomorska Izba Adwokacka podczas pikniku
zapewnia poczęstunek.

l. Zawody Narciarskie
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku jest organizatorem Zawodów
Narciarskich Pomorskich Prawników o Puchar Dziekana ORA w Gdańsku.
Termin zawodów uzależniony jest od
warunków pogodowych. W zawodach (
narciarstwo alpejskie i snowboard) mogą
wziąć udział adwokaci, sędziowie, radcy
prawni, prokuratorzy, notariusze i
prawnicy z Wydziału Prawa Uniwersytetu
Gdańskiego oraz aplikanci i referendarze
i przede wszystkim członkowie ich rodzin,
w tym szczególnie dzieci. Zawody
odbywają się w różnych kategoriach
wiekowych. Kategorie ustalane są przed zawodami w zależności od ilości
uczestników. Zawody odbywają się na Wieżycy. Impreza ma charakter pikniku
rodzinnego.

18) Zgromadzenie Izby
Zgromadzenie izby odbywa się zazwyczaj w
czerwcu. Obecność aplikantów adwokackich na
zgromadzeniu izby jest obowiązkowa. Osoby
chętne do pomocy przy organizacji wydarzenia
proszone
są
o
zgłaszanie
się
do
Przewodniczącego Samorządu Aplikantów
Adwokackich.

19) Pomorska Izba Adwokacka w mediach społecznościowych
Serdecznie zapraszamy Państwa do polubienia naszych profili:
A) na Facebooku:
1) Profil
Pomorskiej
Izby
Adwokackiej
w
Gdańsku
https://www.facebook.com/pomorskaizbaadwokacka
2) Profil Konferencji Naukowych Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
https://www.facebook.com/konferencjenaukowePIA
3) Profil Akcji Adwokat Przydaje się w Życiu
https://www.facebook.com/adwokatprzydajesiewzyciu
B) na Twitterze:
https://twitter.com/adwokatprzydaje
Serdecznie zapraszamy do śledzenia profili, a nadto osoby chętne do zaangażowania
się w ich prowadzenie prosimy o zgłaszanie się do adw. Joanny Gręndzińskiej.
20) Bal karnawałowy dla dzieci
Raz do roku w okresie karnawałowym odbywa się
impreza świąteczna dla dzieci adwokatów i
aplikantów naszej izby. Osoby chętne do udziału w
wydarzeniu powinny zgłaszać udział swoich
pociech do p. Krystyny Baranowskiej i do Pani Lidii
Kruczek z pokojów adwokackich.
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