
NOTATKA Z POSIEDZENIA 

OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU

Data: 19 stycznia 2022

Obecni: Dziekan    adw. Bartosz Golejewski 
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, adw. Agnieszka Derezińska - Jankowska, 
adw. Krzysztof Woliński

I. 
SPRAWOZDANIE  DZIEKANA

1. Dziekan ORA w Gdańsku adw. Bartosz Golejewski omówił ostatnie wydarzenia: 

A. spotkanie noworoczne Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w dniu  

14 stycznia stycznia br. w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli także 

członkowie naszej Izby.  

B. Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w dniu           

15 stycznia br. w Warszawie. Na posiedzeniu przedmiotem dyskusji i podjętych 

uchwał było m. in. podwyższenie składki należnej od Izb adwokackich. 

Dodatkowe środki mają przede wszystkim zostać przeznaczone                              

na informatyzację Adwokatury. 
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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) odwieszenie Członków naszej Izby                     
z uwagi na uregulowanie zaległości składkowych (iv) rozpoznanie wniosków 
aplikantów adwokackich o powtórzenie roku szkoleniowego (v) rozpoznanie wniosku 
o zgodę na odbywanie aplikacji adwokackiej w innej Izbie. 

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. Zmiana upoważnienia Skarbnika ORA Gdańsk do wyrażania zgody na akceptację                    
i realizację wypłat w związku ze zobowiązaniami PIA poprzez uszczegółowienie jego 
postanowień. 

5. Sprawozdanie Skarbnika z akceptacji i realizacji wypłat w związku ze zobowiązaniami PIA 
za okres od poprzedniego posiedzenia ORA. 

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wskaźnika kosztów aplikantów adwokackich         
w kosztach ogólnych Izby na rok 2022. 

7. Omówienie oraz dofinansowanie inicjatyw organizowanych przez PIA: 
A. Opracowanie i tłumaczenie strony internetowej PIA (Komisja Współpracy               

z Zagranicą i Praw Człowieka). 
8. Ustalenie opłaty za aplikację za rok 2021 dla aplikanta, który został skreślony z listy 

aplikantów adwokackich PIA. 
9. Ustalenie terminu Konkursu Krasomówczego Pomorskiej Izby Adwokackiej na dzień            

26 marca 2022 roku oraz ustanowienia składu Jury konkursu. 
10. Przystąpienie Pomorskiej Izby Adwokackiej w charakterze fundatora do „Fundacji 

Adwokatury” wraz z wniesieniem wkładu w wysokości 5.000 zł do majątku fundacji oraz 
upoważnieniem do podejmowania czynności koniecznych do ustanowienia fundacji. 

11. Rozpoznanie wniosków kancelarii adwokackich o pokrycie kosztów aplikacji adwokackiej 
za rok szkoleniowy 2022. 

12. Rozpoznanie wniosków aplikantów adwokackich o rozłożenie na raty opłaty za aplikację 
adwokacką za rok 2022. 

13. Rozpoznanie wniosku o umorzenie opłaty za aplikację adwokacką za rok 2021.

III. 
WOLNE WNIOSKI

1. Ustalenie terminu Zgromadzenia Sprawozdawczego Pomorskiej Izby Adwokackiej na 
dzień 25 czerwca 2022 roku. 

2. Omówienie sprawy prasy w pokojach adwokackich 

3. Omówienie sprawy zakupu publikacji dla aplikantów adwokackich.

Termin kolejnego posiedzenia: 9 lutego 2022 roku
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