
NOTATKA Z POSIEDZENIA 

OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU

Data: 17 grudnia 2021

Obecni: Wicedziekan    adw. Sylwia Grzybowska 
Wicedziekan   adw. Marcin Derlacz 
Skarbnik                                     adw. Małgorzata Strzelecka 
Sekretarz   adw. Dariusz Maciejewski 
Zastępca Sekretarza  adw. Joanna Gręndzińska 
Członkowie ORA:  
adw. Dariusz Strzelecki, adw. dr Dominika Wetoszka,  
adw. Marcin Kuleszyński, adw. Wioletta Kazimierczyk,  
adw. Jerzy Luranc, adw. Agnieszka Kanawka, adw. Janusz 
Masiak

I. 
SPRAWOZDANIE  DZIEKANA

1. Wicedziekan ORA Gdańsk adw. Sylwia Grzybowska poinformowała, że z uwagi na pilne 

wezwanie w sprawach rodzinnych, w posiedzeniu nie będzie mógł uczestniczyć Dziekan 

ORA adw. Bartosz Golejewski. W związku z tym będzie przewodniczyć obradom. 

2. Omówienie najważniejszych wydarzeń. 

3. Podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych w pomoc w organizacji                          

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PIA ,,Prawo Rodzinne”, która odbyła się w dniu 

18 listopada 2021 roku, w szczególności dla Kierownika Szkolenia Aplikantów 

Adwokackich adw. Dr Dominiki Wetoszki i adw. Dominika Maniszewskiego oraz 

aplikantów adwokackich. W dalszej części obrad zaplanowano podjęcie uchwały w tym 

przedmiocie. 
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II. 
PRZEDMIOT OBRAD

1. Sprawy osobowe: (i) wpisy na listę adwokatów oraz aplikantów adwokackich (ii) skreślenia 
z listy adwokatów i aplikantów adwokackich (iii) zawieszenia Członków naszej Izby                     
z uwagi na powstanie zaległości składkowych przekraczających okres 6-ciu miesięcy 
(iv) rozpoznanie wniosków aplikantów adwokackich o powtórzenie drugiego roku 
szkoleniowego (v) rozpoznanie wniosków aplikantów o usprawiedliwienie 
nieobecności na terminie kolokwium rocznego oraz wyznaczenie nowego terminu. 

2. Informacja o postępach w postępowaniu o stwierdzenie trwałej niezdolności                       
do wykonywania zawodu adwokata. 

3. Sprawozdanie Skarbnika ORA Gdańsk adw. Małgorzaty Strzeleckiej o zaległościach 
składkowych oraz informacja o bieżących wydatkach Izby. 

4. Upoważnienie Skarbnika ORA Gdańsk do wyrażania zgody na akceptację i realizację 
wypłat w związku ze zobowiązaniami PIA do kwoty 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 
złotych 00/100 gr brutto) oraz zobowiązanie Skarbnika ORA Gdańsk do przekazania 
sprawozdań z powyższych czynności na kolejnym posiedzeniu. 

5. Omówienie oraz dofinansowanie inicjatyw organizowanych przez PIA: 
A. Turniej E-Football Cup, który odbył się w dniu 20 listopada 2021 roku; 
B. Tłumaczenie strony internetowej PIA; 
C. Wyjazdowe szkolenie zawodowe adwokatów; 
D. X Elbląski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Gdańsku, który odbył się w dniu 27 listopada 2021 roku; 
E. Najem sali na zajęcia sportowe (koszykówka) za okres styczeń - maj 2022 roku; 
F. Zakup gadżetów dla Członków PIA. 

6. Rozpoznanie wniosku Prezesa Sądu Dyscyplinarnego o przyznanie diet dla sędziów sądu 
dyscyplinarnego. 

7. Rozpoznanie wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o przyznanie diet dla zastępców 
rzecznika dyscyplinarnego. 

8. Rozpoznanie wniosku Kierownika Wniosków i Skarg o przyznanie diet dla członków 
Referatu Skarg. 

9. Rozpoznanie wniosku Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów o przyznanie diet 
wizytatorom za rok 2021. 

10. Ustanowienie nagród dla aplikantów adwokackich PIA, którzy uzyskali ocenę bardzo 
dobrą lub celującą z kolokwium rocznego. 

11. Uchwała w przedmiocie rozłożenia na raty składki obowiązkowego ubezpieczenia OC         
dla adwokatów płatnych wraz ze składką izbową począwszy od stycznia 2022 roku. 

12. Zatwierdzenie planu szkolenia aplikantów adwokackich i listy wykładowców w okresie 
styczeń - czerwiec 2022.
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III. 
WOLNE WNIOSKI

1. Omówienie akcji charytatywnych wspieranych przez PIA. 

2. Omówienie inicjatyw podejmowanych przez Komisję ds. Współpracy Zagranicznej i Praw 

Człowieka przy ORA Gdańsk. 

3. Omówienie pomysłu stworzenia chóru PIA.

Termin kolejnego posiedzenia: 19 stycznia 2022 roku
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