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Od Dziekana

Koleżanki i Koledzy!
statnie słowa, które skierowałem do
Państwa pod koniec 2020 r., zawierały życzenia, a w nich nadzieję, że będziemy mogli się razem spotkać w jednym miejscu o tej samej porze. Niestety,
wzrastające zagrożenie zakażeniem oddala te plany w dłuższą perspektywę czasową. Ograniczenia, zmieniające się nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii
wpływają na nasze zachowanie. Wymuszają stosowanie rygorystycznych zasad spotkań bezpośrednich, co skutkuje niekiedy poczuciem osamotnienia, nawet jeżeli
utrzymujemy stałe kontakty – najczęściej
za pomocą środków komunikowania się na
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odległość – z grupą znajomych i współpracowników. Ze smutkiem otrzymuję również informacje o zachorowaniach wśród
radców prawnych, mimo że staramy się
utrzymywać dystans społeczny i używamy
środków ochrony osobistej w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
Mimo tej sytuacji nieprzerwanie funkcjonują organy uchwałodawcze i organy pionu dyscyplinarnego Izby lubelskiej.
W 2021 r. odbyły się już trzy posiedzenia Rady, co tydzień zbiera się Prezydium
Rady w celu załatwienia spraw bieżących
oraz odbywają się posiedzenia komisji podejmujących działania w ramach swoich
zadań.

Działalność Izby lubelskiej jest w całości finansowana ze środków pochodzących ze składek radców prawnych albo
opiera się na zaangażowaniu społecznym
jej członków. Nie korzystamy ze wsparcia Krajowej Rady Radców Prawnych. Na
jej działalność, w tym na wynagrodzenia
działaczy na szczeblu krajowym, przekazaliśmy w ubiegłym roku 556.603 zł, co
stanowiło 30% należnych składek członkowskich w naszej Izbie. Nie doczekaliśmy
się odpowiedzi na pytania stawiane Prezesowi i członkom Prezydium Krajowej Rady
poprzedniej kadencji, dotyczące wysokości wydatkowanych środków finansowych
na szczeblu krajowym na działalność statutową samorządu. W 2021 r. przekazywana kwota będzie niewiele niższa.
Obecna działalność członków Prezydium oraz przewodniczących komisji Krajowej Rady dotyczy m.in. organizacji działalności w związku z początkiem kadencji
i poszukiwania celu dla samorealizacji samorządu w czasach epidemii. Odbywa się
to pod hasłem koordynacji działalności izb,
poprzez sięganie do ich dotychczasowych
doświadczeń i osiągnięć. W tle pozostaje
nabycie pod koniec ubiegłej kadencji nowej
siedziby dla Krajowej Rady przy ul. Powązkowskiej (członkowie Krajowej Rady reprezentujący Izbę lubelską nie poparli tego
kontrowersyjnego zakupu) oraz zaplanowanie wydatków na adaptację lokalu w budżecie na 2021 r. na kwotę 3.500.000 zł.
Na posiedzeniu Rady 22 lutego br.
przyjęto projekt budżetu Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Lublinie. W jego ramach utworzono, obok przewidzianej tra-

dycyjnie kwoty przeznaczonej na zapomogi dla radców prawnych znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, fundusz
wsparcia (w wysokości 70.000 zł) dla radców prawnych – seniorów zrzeszonych
w Izbie lubelskiej. Jest to konsekwencja
likwidacji funduszu seniora na szczeblu
krajowym, wobec ograniczonych możliwości – z uwagi na trwający stan epidemii
– realizacji jego zadań (m.in. tradycyjnych
wyjazdów sanatoryjnych). W naszej Izbie
staramy się nieść pomoc radcom prawnym, znajdującym się w szczególnej potrzebie także w inny sposób. Na przełomie
2020/2021 prowadzona była akcja pod hasłem „Wspierajmy się nawzajem”, w której ramach radcom prawnym – seniorom
osobiście dostarczono upominki, kalendarze oraz środki ochrony osobistej. Akcja ta
spotkała się z życzliwym przyjęciem i wyrazami wdzięczności w licznych listach,
które wpłynęły do Izby lubelskiej. Za koordynację akcji dziękuję Pani mec. Marzenie
Kucharskiej-Derwisz oraz wszystkim wolontariuszom (radcom prawnym i aplikantom), którzy zaangażowali się w realizację
tego trudnego logistycznie przedsięwzięcia (więcej o akcji na kartach „Prawnika”).
Aplikacja radcowska w Izbie lubelskiej
przebiega bez zakłóceń. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej. Forma ta wymaga stałego samodoskonalenia się wykładowców,
ukierunkowanego na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych za pomocą środków
komunikowania się na odległość. Jednocześnie aplikanci, którzy zakończyli aplikację radcowską z końcem 2020 r., przyINFORMACJE I KOMUNIKATY

3

gotowują się do egzaminu zawodowego.
Planowany jest on w dniach 18-21 maja
br. i będzie przeprowadzany tradycyjnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
przed komisjami powołanymi przez Ministra Sprawiedliwości.
Organizacja doskonalenia zawodowego opiera się także na webinariach i szkoleniach e-learningowych. Ofertę szkoleń
udostępniamy radcom prawnym wszystkimi możliwymi kanałami informacyjnymi. Z końcem roku upłynął cykl szkoleniowy, z którym wiąże się podsumowanie
punktów uzyskanych w ramach szkolenia
zawodowego. Niestety, niektórzy radcy
prawni otrzymają jeszcze prośby o wykazanie – zgodnie z uchwałą Krajowej Rady
Radców Prawnych – wykonania tego obowiązku zawodowego.
Na uwagę zasługuje również aktywność
naszych radców prawnych w realizacji misji edukacji prawnej dzieci i młodzieży
szkolnej, która połączona jest z prezentacją zawodu radcy prawnego. Zadania te
wykonywane są na podstawie porozumień
zawieranych ze szkołami przez Fundację
„Znam Prawo”. Na podziękowania zasługują wszyscy radcowie prawni zaangażowani w prowadzenie wykładów i zajęć
warsztatowych w szkołach, a w szczególności Pani mec. Małgorzata Szreniawska i Pani mec. Justyna Rokita-Kasprzyk.
W czasie prelekcji prezentowana jest także nowa „bombajka” pt. Od radców prawnych bajka ciekawa o obowiązkach dziecka i prawach!
Przeprowadziliśmy również bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, dzięki
4
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współpracy z Lubelską Izbą Lekarską. Akcję tę koordynował Pan mec. Leszek Kubicz. Wszyscy radcowie prawni i aplikanci, którzy się zgłosili, zostali zaszczepieni
w ciągu jednego dnia.
O wszystkich takich wydarzeniach staramy się informować za pomocą strony
internetowej, poczty elektronicznej czy
oficjalnego facebooka Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Lublinie.
Na ostatnim posiedzeniu Prezydium
Rady podjęto także decyzję, że wszyscy
członkowie Izby będą otrzymywać na swój
adres e-mail newsletter o wydarzeniach
i szkoleniach, co ma stanowić dodatkową
formę rozszerzania kanałów informacyjnych w tych trudnych czasach pandemii.
Mam nadzieję, że przekazywane w ten
sposób wiadomości będą wyrazem stałej
łączności z Izbą (nie zastępując rzecz jasna cyklicznie wydawanego „Prawnika”)
i zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w działalności Izby, co ułatwi oderwanie się od atmosfery czasów epidemii
i pozwoli na utrzymanie dobrych relacji
koleżeńskich pomiędzy radcami.
Sprzyja temu również nadchodzący
okres Świąt Wielkiej Nocy, czas nie tylko
refleksji w wymiarze religijnym, lecz także zadumy nad sytuacją, w jakiej znajdujemy się obecnie, w której tak ważną
rzeczą jest bezinteresowna pomoc i wzajemne ludzkie wsparcie. Życzę wszystkim
Koleżankom i Kolegom spokojnych Świąt,
niosących w swym przesłaniu nadzieję na
przyszłość.
Arkadiusz Bereza
Dziekan Rady OIRP w Lublinie

Z posiedzeń Rady OIRP w Lublinie

W

dniu 16 grudnia 2020 r. odbyło
się IV posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
XI Kadencji.
Rada odbyła się przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w aplikacji ZOOM).
Posiedzenie otworzył dziekan Rady Arkadiusz Bereza.
Posiedzenie Rady odbyło się na podstawie art. 14hb ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.).
Wicedziekan Rady Bartosz Gdulewicz
przedstawił wniosek o zawieszenie Pana
Pawła Chorębały w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego. Rada podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym
wnioskiem.
Następnie Dziekan poinformował
o śmierci radców prawnych Anny Polowy
i Jacka Sobockiego. Rada uczciła pamięć
zmarłych minutą ciszy i podjęła z urzędu uchwały o skreśleniu ich z listy radców
prawnych.
W dalszej kolejności wicedziekan Bartosz Gdulewicz wniósł o podjęcie trzech
uchwał o umorzeniu wszczętych postępowań o skreślenie z listy radców prawnych
z powodu niepłacenia składek za okres
dłuższy niż rok w związku z uregulowa-

niem zaległości. Rada podjęła stosowne
uchwały o umorzeniu postępowań.
Na wniosek wicedziekana Rady Anny
Fermus-Bobowiec Rada podjęła uchwałę o zmianie patrona dla aplikanta radcowskiego pierwszego roku aplikacji,
a następnie uchwałę o wpisie Pana Adama
Kaczmarzyka na listę aplikantów radcowskich pierwszego roku aplikacji.
W kolejnym punkcie porządku obrad
Rada podjęła uchwałę o powołaniu Komisji ds. aplikacji w składzie: przewodnicząca – Anna Fermus-Bobowiec, członkowie
– Monika Kępa, Katarzyna Kufel-Urbanowicz, Sławomir Pilipiec, Iwona Szymanek-Mazur, Hubert Ząbek.
Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu Sławomira Pilipca na kierownika
szkolenia aplikantów oraz Huberta Ząbka i Iwony Szymanek-Mazur na zastępców
kierownika szkolenia aplikantów.
Na wniosek wicedziekana Bartosza
Gdulewicza Rada podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy
radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, i ich
zastępców w związku ze złożonymi rezygnacjami radców prawnych wybranych do
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz ze zmianą punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy i radców posiadających
uprawnienia do prowadzenia mediacji.
Na wniosek Dziekana Rada podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie poINFORMACJE I KOMUNIKATY
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wołania Komisji Wydawniczej (Rady Programowej czasopisma „Prawnik”). Skład
Komisji aktualnie przedstawia się następująco: przewodniczący – Arkadiusz Bereza; członkowie – Krzysztof Adamski, Anna
Fermus-Bobowiec, Jarosław Kostrubiec,
Joanna Lalak-Krzyżanowska, Mariusz Nowachowicz, Andrzej Pruszkowski, Dorota
Sławińska, Edyta Szałacha-Małysz, Ewa
Urbanowicz i Tomasz Woś.
Sekretarz Rady Krzysztof Adamski
przekazał członkom Rady informację przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Grzegorza Koksanowicza
o prawomocnym ukaraniu radcy prawnego naszej Izby karami dyscyplinarnymi.
Rada przyjęła protokół z III posiedzenia Rady odbytego w dniu 23 listopada
2020 r.
Koleżanka Joanna Król poinformowała członków Rady o finale akcji Szlachetna
Paczka, którą kierowała w imieniu OIRP
w Lublinie. Paczka, zawierająca komputer
osobisty, żywność i środki czystości, trafiła do Pani Ani i trojga jej dzieci. Joanna
Król w imieniu Pani Ani przekazała Radzie
podziękowania za okazaną pomoc.
Koleżanka Justyna Rokita poinformowała członków Rady, że publikacja pt. Od
radców prawnych bajka ciekawa o obowiązkach dziecka i prawach!, została nagrana w formie audiobooka i można jej
odsłuchać na stronie Izby (bajkę osobiście
czyta Dziekan).
Koleżanka Irena Kopiec, rzecznik Funduszu Seniora, zawiadomiła członków
Rady o likwidacji przez KRRP Funduszu
Seniora na szczeblu krajowym.
6
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Dziekan poinformował członków Rady,
że ślubowanie aplikantów zostanie przeprowadzone on-line w dniu 23 grudnia
2020 r.
Na zakończenie obrad Dziekan złożył
członkom Rady życzenia świąteczne i noworoczne.
W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyło się
V posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI Kadencji.
Posiedzenie odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w aplikacji
ZOOM) ponownie na podstawie art. 14hb
ust. 1 cytowanej wcześniej ustawy.
Tradycyjnie posiedzenie otworzył dziekan Rady Arkadiusz Bereza i zapoznał
członków Rady z porządkiem obrad. W posiedzeniu wziął udział kolega Sławomir
Pilipiec – kierownik szkolenia aplikantów.
Wicedziekan Rady Bartosz Gdulewicz
przedstawił wnioski o wpisanie Pana Bartłomieja Maciaka i Pana Jakuba Winklera na listę radców prawnych. Rada podjęła uchwały o wpisaniu tych osób na listę
radców prawnych.
Następnie na wniosek wicedziekana
Gdulewicza Rada podjęła uchwałę o zawieszeniu Pana Arkadiusza Słabka w prawie
do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Także na wniosek wicedziekana Gdulewicza Rada podjęła uchwałę w przedmiocie
wygaśnięcia uchwały o zawieszeniu Pani
Dagny Derewieckiej w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Dziekan Rady poinformował o śmierci
radców prawnych: Anny Osińskiej, Macie-

ja Tywańczuka, Stefanii Urban i Antoniego Wiaka. Rada uczciła pamięć zmarłych
Koleżanek i Kolegów minutą ciszy i podjęła uchwały o skreśleniu zmarłych z listy
radców prawnych.
Na wniosek skarbnika Rady Jarosława
Edeńskiego Rada podjęła dwie uchwały
o umorzeniu radcom prawnym zaległych
składek członkowskich z uwagi na trudną
sytuację materialną i rodzinną. Rada podjęła także jedną uchwałę o odmowie umorzenia zaległych składek.
Z kolei na wniosek wicedziekana Anny
Fermus-Bobowiec Rada podjęła 14 uchwał
o skreśleniu z listy aplikantów radcowskich osób, w których przypadku upłynął
rok od daty zakończenia aplikacji.
Na wniosek kierownika szkolenia aplikantów Sławomira Pilipca Rada po przeprowadzonej dyskusji, podjęła 24 uchwały
o zaliczeniu aplikantom roku szkoleniowego 2020. Zaliczenie dotyczyło sześciu
aplikantów I roku aplikacji, trzech aplikantów II roku aplikacji i piętnastu aplikantów
III roku aplikacji.
Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec wniosła o podjęcie uchwał w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Rada podjęła uchwały o przeniesieniu wpisu w stosunku do: Pani Angeliki
Czapli, Pani Eryki Kostrzewy, Pani Dominiki Bachórz, Pani Natalii Kurek i Pana Michała Przetaka.
Następnie Rada podjęła uchwały
o zmianie patronów dla czterech aplikantów radcowskich.

W dalszej kolejności Rada podjęła
uchwały w sprawie ustalenia planu szkolenia dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021.
Następnie obradowano nad projektem uchwały w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej. Rada podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji
radcowskiej.
Potem Rada podjęła uchwałę w sprawie
odpłatności za I, II, III rok aplikacji radcowskiej. Opłata roczna dla aplikantów I,
II i III roku za aplikację radcowską w roku
szkoleniowym 2021 wynosi 5.850,00 zł
i będzie płatna w dwóch ratach: I rata –
2.925,00 zł płatna do 15 marca 2021 r.
i II rata – 2.925,00 zł płatna do 30 czerwca 2021 r.
Sekretarz Rady Krzysztof Adamski
przedstawił Radzie Plan pracy Rady na rok
2021. Rada nie wprowadziła zmian w Planie pracy i przyjęła do wiadomości przedstawiony Plan pracy Rady na rok 2021.
Rada przyjęła protokół z IV posiedzenia odbytego w dniu 16 grudnia 2020 r.
Koleżanka Justyna Rokita-Kasprzyk
poinformowała członków Rady o organizowanej przez OIRP w Lublinie licytacji
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (WOŚP).
Koleżanka Marzena Kucharska-Derwisz poinformowała o przebiegu akcji organizowanej przez OIRP w Lublinie
„Wspierajmy się nawzajem”.
Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec
zawiadomiła Radę o przeprowadzanej onINFORMACJE I KOMUNIKATY
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-line w szkołach akcji edukacyjnej promującej zawód radcy prawnego.
Dziekan poinformował Radę o współpracy z Lubelską Izbą Lekarską. W kontakcie z Prezesem tej Izby uzgodniono możliwość wykonania bezpłatnych szczepień
radców prawnych naszej Izby przeciwko
grypie.
W dniu 22 lutego 2021 r. odbyło się VI
posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie XI Kadencji.
Posiedzenie, tak jak i poprzednie, odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w aplikacji ZOOM) ponownie na
podstawie art. 14hb ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.
Zgodnie z tradycją posiedzenie otworzył dziekan Rady Arkadiusz Bereza i zapoznał członków Rady z porządkiem obrad. W posiedzeniu, poza członkami Rady,
wzięły udział: koleżanka Monika Markisz
– przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej i koleżanka Ewa Urbanowicz –
rzecznik prasowy Izby.
Wicedziekan Rady Bartosz Gdulewicz
wniósł o zawieszenie Pana Marcina Zimaka i Pana Jarosława Gruntowicza w prawie
do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Rada podjęła uchwały o zawieszeniu tych
osób w prawie do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Dziekan Rady Arkadiusz Bereza poinformował o śmierci radców prawnych:
Mariana Banaszkiewicza, Włodzimierza Białocha i Adama Zwolińskiego. Rada
uczciła pamięć zmarłych kolegów minutą
8
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ciszy i podjęła uchwały o skreśleniu zmarłych z listy radców prawnych.
Wicedziekan Gdulewicz zawnioskował
o umorzenie wszczętego z urzędu postępowania w sprawie skreślenia pięciu
osób z listy radców prawnych w związku z zapłatą zaległości z tytułu składek
członkowskich. Rada podjęła pięć uchwał
zgodnie z przedstawionym wnioskiem.
Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec
wniosła o podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia patronów dla aplikantów radcowskich I roku aplikacji radcowskiej oraz
dla aplikantów, których wpis został przeniesiony z list prowadzonych przez rady
innych izb i którzy od 2021 r. kontynuują naukę w ramach aplikacji radcowskiej
w OIRP w Lublinie. Rada podjęła uchwałę
o wyznaczeniu patronów.
Dziekan Arkadiusz Bereza przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia
Funduszu Seniora na rok 2021 w związku
z likwidacją takiego funduszu na szczeblu
KRRP. Po dyskusji i wprowadzonych zmianach Rada podjęła uchwałę o utworzeniu
Funduszu Seniora na rok 2021.
Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec
wniosła o zmianę uchwały w sprawie powołania Komisji ds. socjalnych poprzez
zwiększenie liczby członków Komisji.
Rada podjęła stosowną uchwałę. Aktualnie skład Komisji ds. socjalnych przedstawia się następująco: przewodniczący –
Jan Grzyb, członkowie – Anna Komarska,
Teresa Piekarczyk, Andrzej Pruszkowski,
Joanna Witkowska.
Skarbnik Rady Jarosław Edeński
przedstawił wnioski aplikantów radcow-

skich o rozłożenie na raty opłaty za aplikację radcowską i o zwolnienie z opłaty rocznej za aplikację. Rada podjęła 20 uchwał
o rozłożeniu aplikantom opłaty rocznej za
aplikację na cztery raty i jedną uchwałę
odmawiającą zwolnienia aplikanta z opłaty rocznej za aplikację.
Następnie wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia radcy prawnego
z obowiązku uiszczania składki członkowskiej w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym. Rada podjęła uchwałę o zwolnieniu z obowiązku uiszczania
składki członkowskiej za okres przebywania na urlopie wychowawczym.
Skarbnik Rady Jarosław Edeński
przedstawił projekt budżetu Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok
2021. Rada uchwaliła projekt budżetu
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lu-

blinie na rok 2021 w wersji przedstawionej przez Skarbnika.
Następnie przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2020. Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2020.
Skarbnik przedstawił także Radzie
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. Rada przyjęła do wiadomości
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2020.
Rada przyjęła protokół z V posiedzenia
Rady odbytego w dniu 25 stycznia 2021 r.
Dziekan podziękował koledze Leszkowi
Kubiczowi za pomoc w organizacji, wspólnie z Lubelską Izbą Lekarską, szczepień na
grypę dla radców prawnych.
Krzysztof Adamski
Sekretarz Rady OIRP w Lublinie
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Harmonogram szkoleń on-line
w kwietniu i maju 2021 r.
I. 12 kwietnia 2021 r., godz. 9.00-14.00
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w praktyce radcy prawnego
Wykładowca: radca prawny Monika Markisz
II. 19 kwietnia 2021 r., godz. 9.00-14.00
Nowe pzp w pracy radcy prawnego – postępowanie odwoławcze
i skargowe oraz postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego
Wykładowca: radca prawny Małgorzata Stręciwilk (UMCS, Lublin)
III. 26 kwietnia 2021 r., godz. 9.00-14.00
Wybrane aspekty prawa prasowego
Wykładowca: radca prawny Kacper Szmak
IV. 10 maja 2021 r., godz. 9.00-14.00
Rola radcy prawnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Wykładowca: dr Angelika Kurzawa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
V. 17 maja 2021 r., godz. 14.00-19.00
Postępowanie odwoławcze i środki odwoławcze w postępowaniu karnym
Wykładowca: sędzia Artur Ozimek (Sąd Okręgowy w Lublinie)

10
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Informacja o egzaminie
radcowskim w 2021 r.

M

inister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 (1) ust. 9 i art. 36 (2)
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75)
w porozumieniu z Krajową Radą Radców
Prawnych wyznacza terminy egzaminu
radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu, oraz dla osób, o których
mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach
prawnych:
– 18 maja 2021 r., godz. 10.00 – część
pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
– 19 maja 2021 r., godz. 10.00 – część
druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
– 20 maja 2021 r., godz. 10.00 – część
trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego,
– 21 maja 2021 r., godz. 10.00 – część
czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Zgłoszenia do komisji egzaminacyjnej
z siedzibą w Lublinie, dla obszaru właści-

wości Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie obejmującej swym zasięgiem
działania powiaty: bialski, biłgorajski,
chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łosicki, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska,
Chełm, Lublin i Zamość – należy kierować do Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego OIRP w Lublinie, ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin (tel. 81 444-71-00
lub 725-201-401, e-mail: aplikacja@oirp.
lublin.pl).
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu
radcowskiego należy składać do dnia:
– 3 kwietnia 2021 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy
o radcach prawnych,
– 27 kwietnia 2021 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Izby lubelskiej:
https://oirp.lu/ogloszenie-o-egzaminie
-radcowskim-w-2021-r/
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Akcja „Wspieramy się nawzajem”
wciąż trwa

A

kcja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Wspieramy się nawzajem” wciąż trwa. Skierowana jest do
członków lubelskiej Izby Radców Prawnych, w szczególności do Seniorów, którzy
w okresie pandemii mogą potrzebować pomocy czy wsparcia. Pamiętamy, że w tych
trudnych czasach nie jesteśmy sami.

W ramach akcji działają wolontariusze – radcowie prawni i aplikanci lubelskiej Izby, starając się objąć wsparciem
osoby potrzebujące pomocy w zakresie
codziennych potrzeb, m.in.: w zakupach,
załatwieniu spraw administracyjnych czy

12
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w kwestiach związanych ze szczepieniami. Czasami brakuje po prostu rozmowy
z życzliwą osobą. Izba lubelska udostępniła numer telefonu: 785 110 372 działający codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00, pod który
można również zgłosić, w jakim zakresie
dana osoba potrzebuje wsparcia.
Przypominamy, że w ramach akcji
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie dokonała zakupu pulsoksymetrów
– urządzeń pozwalających w warunkach
domowych na monitorowanie poziomu
saturacji krwi w trakcie przechodzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Urządzenia te można bezpłatnie wypożyczyć na
czas choroby. Wolontariusze, najczęściej
ozdrowieńcy, dostarczają je bezpośrednio
do domu osoby potrzebującej.
Wspierajmy się nawzajem – to nic nie
kosztuje, a najlepszą nagrodą jest uśmiech
lub dobre słowo otrzymane od drugiego
człowieka. Koordynatorem akcji jest radca
prawny dr Marzena Kucharska-Derwisz.
Redakcja

Paczka niespodzianka w ramach
akcji „Wspieramy się nawzajem”

W

styczniu i lutym 2021 r., działając w pełnym reżimie sanitarnym,
wolontariusze akcji „Wspieramy się nawzajem” dostarczali Seniorom z lubelskiej Izby Radców Prawnych, niewykonującym zawodu radcy prawnego, paczkę
niespodziankę z: maseczkami ochronnymi wielokrotnego użytku FFP3 RD, płynami do dezynfekcji rąk, kalendarzem
ściennym i innymi gadżetami. To było
ponad 300 paczek niespodzianek. Nasi
wolontariusze zastukali do drzwi naszych
Seniorów i przekazali im niespodziankę
wraz z serdecznymi życzeniami zdrowia,
a przede wszystkim swoją postawą pokazali, że pamiętamy o Koleżankach i Kolegach z samorządu radcowskiego, pomimo że nie są już czynni zawodowo.
Kilkanaście paczek niespodzianek do najdalszych miejsc, np. do Krakowa, zostało
wysłanych pocztą. W kilku przypadkach
nie udało się nam skontaktować z naszymi Seniorami – najczęstszymi przyczynami były brak informacji o zmianie miejsca zamieszkania, nieobecność w domu
i brak kontaktu telefonicznego. Pamiętajmy zawsze o aktualizowaniu swoich danych kontaktowych.
Spotkanie z Wami, Seniorami, było dla
nas niesamowitym przeżyciem, dziękujemy
za to, że przyjęliście akcję tak ciepło. Dziękujemy za liczne słowa wdzięczności, któINFORMACJE I KOMUNIKATY 13

re spłynęły do Izby. Pamiętamy o Was i już
myślimy, czym Was znowu zaskoczymy.
W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję, gdyż bez Was to by się
nie udało. Dziękuję bardzo za pomoc:
– radcom prawnym: Irenie Kopiec,
Małgorzacie Szreniawskiej, Ewie Urbanowicz, Katarzynie Siwek-Gomułce, Katarzynie Klech, Edycie Szałasze-Małysz,
Krzysztofowi Adamskiemu, Jarosławo-
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wi Edeńskiemu, Dominikowi Derwiszowi,
Bartoszowi Jenczowi, Janowi Grzybowi,
Zbigniewowi Jastrząbowi;
– aplikantom radcowskim: Dianie Kozakiewicz, Karolinie Marczak, Idze Lalak,
Aleksandrze Klimek, Krzysztofowi Białkowi, Mateuszowi Młynarczykowi, Aleksandrowi Mościbrodzkiemu, Kamilowi Pawlikowi, Adrianowi Dziurze, Bartłomiejowi
Niezabitowskiemu, Jackowi Harasowi.
Dziękuję bardzo Pani Mecenas Elżbiecie Woch – naszej Seniorce, która pomogła w dystrybucji paczek niespodzianek
na terenie Puław. Wsparcie Pani Syna było
nieocenione. Dziękuję, Panie Jarosławie.
Szczególnie podziękowania kieruję do
pracowników Izby: Marii Kuśmierz, Marzeny Cieślik i niezastąpionego we wszystkich sprawach organizacyjnych Andrzeja
Kozaka.
A na samym końcu bardzo dziękuję
Dziekanowi Rady OIRP w Lublinie, Panu
Arkadiuszowi Berezie, który mimo nawału
licznych obowiązków również włączył się
w dostarczanie paczek niespodzianek. I to
była dopiero NIESPODZIANKA dla tych
seniorów, których odwiedził Dziekan.
Marzena Kucharska-Derwisz
radca prawny
koordynator akcji
„Wspieramy się nazwajem”

Rehabilitacja po COVID-19
(wywiad)

Z

uwagi na fakt, że wywiady z poprzedniego numeru „Prawnika”, przeprowadzone z dr n. med. Elżbietą Puacz
i dr. n. med. Sławomirem Kiciakiem, spotkały się z bardzo dobrym Państwa odbiorem, poprosiliśmy ponownie o podzielenie
się wiedzą tym razem w zakresie sposobu powrotu do zdrowia po przechorowaniu COVID-19. Zwróciliśmy się z prośbą
do Pani dr n. med. Elżbiety Puacz, aby podzieliła się swoją wiedzą o tym, jak dojść
do siebie po przechorowaniu COVID-19.
Dr. n. med. Elżbieta Puacz: Choroba
COVID-19 zadziwia swoim przebiegiem:
od całkowicie bezobjawowego przechorowania, poprzez bóle mięśniowe, objawy mózgowe aż do ciężkiej niewydolności
oddechowej zakończonej niejednokrotnie śmiercią pacjenta. Według literatury
40% ozdrowieńców zmaga się z jej skutkami i powikłaniami po przechorowaniu
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Najczęściej zgłaszane przez pacjentów pocovidowych, utrzymujące się długotrwale objawy (występujące nawet tylko po izolacji
domowej) to: osłabienie, całkowity brak
sił – 40%, kaszel, zaburzenia oddychania
– 18%, bóle stawów – 6%, ból w klatce
piersiowej – 10%, bóle mięśniowe – 34%,
depresja, mgła mózgowa – 2%, kołatanie serca, utrata węchu lub smaku po 2%,
pogorszenie, a nawet utrata wzroku u po-

jedynczych osób. Wszyscy pacjenci zgłaszają pogorszenie jakości życia, zarówno
krótko-, jak i długoterminowe. Niestety,
zdarza się, że personel medyczny przy
wypisie ze szpitala lub po zakończeniu terapii nie informuje pacjentów, jakie podstawowe ćwiczenia i postępowania mogą
się przyczynić do szybkiej rekonwalescencji.
Krajowa Izba Fizjoterapeutów we
współpracy ze Światową Organizacją
Zdrowia (WHO) przygotowała broszurę
Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po
przebyciu choroby związanej z COVID-19.
Przygotowano i opisano podstawowe,
proste ćwiczenia przyśpieszające powrót
do pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz porady ułatwiające przechodzenie rekonwalescencji. Na podstawie
lektury wspomnianej broszury przybliżę
Państwu formy samodzielnej rehabilitacji
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i ćwiczenia zalecane przez polskich fizjoterapeutów.
Najwięcej ozdrowieńców skarży się na
uczucie duszności, utratę sił, co powoduje spadek kondycji. Tak zwany brak tchu
może wywołać uczucie niepokoju, co dodatkowo wpływa negatywnie na funkcje
oddechowe organizmu.
W takich sytuacjach należy przyjąć pozycję ciała ułatwiającą oddychanie. Każdy
z ozdrowieńców powinien wybrać dla siebie najlepszą. Zalecane są:
1. Ułożenie na boku z podparciem głowy, czyli leżenie na lewym lub prawym
boku z lekko ugiętymi kolanami, podczas
gdy głowa i szyja pozostają podparte poduszkami.
2. Pozycja siedząca z pochyleniem do
przodu. Należy usiąść przy stole i pochylić górną część tułowia do przodu, opierając głowę i szyję bezpośrednio na stole
lub na poduszce, a ramiona układając luźno na stole.
3. Pozycja siedząca z pochyleniem do
przodu (w przypadku braku stołu). Należy usiąść na krześle i pochylić się do przodu w taki sposób, aby łokcie spoczywały
na kolanach lub na podłokietnikach fotela. Podczas spaceru, gdy nie mamy ławki czy krzesła, musimy przybrać pozycję
stojącą z pochyleniem do przodu i z podparciem, czyli stojąc, pochylamy się do
przodu i opieramy rękoma np. o poręcz,
parapet czy o inny stabilny przedmiot.
4. Pozycja stojąca z podparciem pleców np. podczas spaceru. Gdy brakuje
nam tchu, opieramy się plecami o ścianę lub drzewo. Ręce spuszczamy luźno
16
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wzdłuż tułowia. Stopy ustawiamy w lekkim rozkroku w odległości około 30 cm
od ściany.
Przy problemach z oddychaniem musimy pamiętać o technikach oddychania
– to bardzo ważny element w ustabilizowaniu oddechu i zrelaksowaniu się. Najprostszą techniką jest zamknięcie oczu
i powolne wdychanie powietrza przez nos,
a w przypadku braku możliwości oddychania przez nos bierzemy oddech przez usta,
a następnie wolno wydychamy powietrze
przez usta. Należy dbać, by oddechy były
powolne, spokojne i płynne.
Ćwiczenia fizyczne są ważną częścią
procesu rekonwalescencji po przebyciu ciężkiej choroby związanej z zakażeniem COVID-19. Fizjoterapeuci zwracają
uwagę, by nie ćwiczyć w trakcie choroby, lecz dopiero po jej przebyciu. Jeśli objawy były łagodne, trzeba zaczekać około 14 dni od ich ustąpienia. Bardzo ważna
jest cierpliwość i wyrozumiałość dla własnej słabości. Nie należy oczekiwać zbyt
wiele od swojego organizmu, zwłaszcza
jeśli choroba miała ciężki przebieg. Ćwicząc w domu, pamiętajmy, że na początku rekonwalescencji potrzebna jest obecność drugiej osoby, która w razie potrzeby
może służyć pomocą. Przestrzegajmy także prostych zasad bezpieczeństwa, takich
jak:
1. Pięciominutowa rozgrzewka przed
przystąpieniem do ćwiczeń, jak również
wyciszenie się i ochłonięcie po ich zakończeniu.
2. Luźna odzież, wygodne obuwie.
3. Godzinny odstęp po posiłku.

4. Systematyczne nawadnianie organizmu, przyjmowanie około trzech litrów
płynów na dobę.
5. Unikanie aktywności fizycznej
w upalne dni.
Osoby, które czują się osłabione po zakażeniu COVID-19 oraz skarżą się na brak
sił i zmęczenie, powinny rozpocząć rekonwalescencję od spacerów. Spacery najlepiej zacząć na płaskim terenie i stopniowo zwiększać odległość i tempo, a po
jakimś czasie należy włączyć wchodzenie
pod górkę. Specjaliści zajmujący się rehabilitacją ozdrowieńców mówią, że jeśli ktoś nie ma siły i możliwości spacerować osiedlowymi uliczkami czy po parku,
musi chodzić po mieszkaniu, a nawet maszerować w miejscu, np. na balkonie. Przy
marszu w miejscu należy podnosić kolana,
zwiększając wysokość oraz na przemian
poruszać rękami. Kolejnym wyzwaniem
jest chodzenie po schodach i codziennie
zwiększanie liczby schodów. Chodzenie
po schodach rozpoczynamy od wchodzenia i schodzenia z jednego stopnia, co 10
powtórzeń należy zmieniać nogę, którą
rozpoczynamy wejście. Jeśli w domu posiadamy bieżnię, to sprzęt powinien być
ustawiony tak, by tempo chodu nie było
zbyt męczące, to samo dotyczy jazdy na
rowerze zarówno stacjonarnym, jak i zwykłym.
Każdego dnia ćwiczenia rozpoczynamy
od ćwiczeń rozgrzewających, które trwają około pięciu minut. Po ich zakończeniu
można poczuć lekki brak tchu. Ćwiczenia rozgrzewające mogą być wykonywane
w pozycji siedzącej, jak i stojącej. W przy-

padku ćwiczenia w pozycji stojącej fizjoterapeuci zwracają, uwagę by przytrzymywać się stabilnego przedmiotu w celu
asekuracji. Do ćwiczeń rozgrzewających
należą: unoszenie barków w górę i w dół,
krążenie barkami, skłony tułowia na boki,
unoszenie kolan nie wyżej niż do poziomu bioder, zgięcie i wyprost w stawie skokowym, krążenie stopą. Każde z ćwiczeń
wykonujemy w seriach od dwóch do czterech razy.
W przypadku wystąpienia nudności,
złego samopoczucia, zawrotów głowy lub
omdlenia natychmiast przerywamy ćwiczenia, zaś przy wystąpieniu ciężkiej duszności, ucisku w klatce piersiowej czy przy
nasileniu dolegliwości bólowych należy się
skontaktować z lekarzem rodzinnym.
Niektórzy pacjenci po ciężkim przebiegu COVID-19 wymagają rehabilitacji
kompleksowej składającej się z rehabilitacji oddechowej, fizjoterapii, a także z terapii zdrowia psychicznego.
Poważnym problemem dla osób, które ciężko przechorowały zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i w czasie terapii były
poddawane sztucznej wentylacji, są zaburzenia pamięci, koncentracji i logicznego
myślenia oraz tzw. mgła mózgowa, czyli
zapominanie słów i ich znaczenia. By wrócić do normy, konieczny, oprócz ćwiczeń
fizycznych, jest trening mózgu, którym są
łamigłówki słowne, numeryczne, zadania matematyczne, chemiczne, układanie
puzzli, czytanie, pisanie listów, ćwiczenia
pamięciowe, krzyżówki, sudoku. W miarę
możliwości zwiększamy zaawansowanie
ćwiczeń.
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Bardzo ważnym elementem jest zrozumienie zaistniałych problemów z koncentracją, pamięcią i logicznym myśleniem
oraz podjęcie działań w celu ich niwelowania. COVID-19 jest nadal zadziwiającą chorobą, stwarzającą wiele niemiłych
niespodzianek nie tylko medykom, lecz
przede wszystkim pacjentom i ich rodzinom. Mimo braku organizacji rehabilitacji
pocovidowej przez polski system służby
zdrowia, cieszę się, że polscy fizjoterapeuci opracowali wspaniały program samodzielnej rehabilitacji. Zadbajmy o siebie
i swoich najbliższych, korzystając z przed-
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stawionych schematów ćwiczeń, aby jak
najszybciej wrócić do formy psychicznej
i fizycznej.
Życzę Państwu ominięcia spotkania
z władcą ubiegłego roku – koronawirusem
SARS-CoV-2, a ozdrowieńcom dużo wytrwałości i szybkiego powrotu do pełnego zdrowia.
Wysłuchała i w imieniu środowiska
radców prawnych i aplikantów radcowskich złożyła serdeczne podziękowania za
wszystkie rady – radca prawny Marzena
Kucharska-Derwisz.

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem 2021

I

dea obchodów Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. i ma na celu zwrócenie
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa
osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Jest ona związana z obchodzonym
22 lutego Międzynarodowym Dniem
Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.
W tym roku Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem odbył się
w dniach od 22 do 28 lutego.
Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem powinna być wielowymiarowa.
Rzadko ogranicza się tylko do jednego
modelu postępowania. Z tych powodów
podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wiele różnych instytucji otworzyło swoje podwoje,
by w szczególny sposób udzielać pokrzywdzonym wsparcia, np. służąc poradą prawną czy psychologiczną, informacją o możliwych drogach postępowania.
Radcowie prawni związani z Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie „Znam Prawo” pełnili dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
służąc radą osobom pokrzywdzonym.

W tym roku, z uwagi na pandemię, dyżury radców odbywały się w formie zdalnej.
W obchody tegorocznego Tygodnia
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zaangażowani byli: mec. Bogna
Bożena Bakalarz, mec. Michał Czerwonka, mec. Katarzyna Filipek, mec. Agnieszka
Korczak, mec. Ireneusz Misiejuk, mec. Elżbieta Owczarek.
Zarząd Fundacji
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Porozumienie o współpracy
Fundacji „Znam Prawo”

W

dniu 26 lutego 2021 r. Fundacja
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie „Znam Prawo” zawarła Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie. Ma ono na celu usankcjonowanie
współpracy pomiędzy radcami prawnymi

działającymi na rzecz Fundacji a Szkołą.
Celem porozumienia jest wsparcie Szkoły w zakresie edukacji prawnej uczniów,
a także zwiększanie świadomości praw20
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nej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach
zawartego porozumienia radcowie prawni będą prowadzić wykłady oraz zajęcia
warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb również wspierać kadrę
nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.
Zarząd Fundacji

Edukacja prawna – lekcje on-line

P

anująca epidemia nie jest sprzymierzeńcem w prowadzeniu aktywności w zakresie edukacji prawnej, jednakże wykorzystując możliwości, jakie dają

współczesne metody kształcenia na odległość, rozpoczęłam zajęcia z wiedzy o prawie, które prowadziłam w formie zdalnej.
I tym sposobem, za pośrednictwem platformy naszej OIRP, udało mi się spotkać
z dziećmi z Przedszkola „Niezapominajka”
w Lublinie oraz z klasą trzecią ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Lublinie. Tematyka zajęć opierała się na
książeczce O prawach i obowiązkach, która ukazała się nakładem Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Lublinie w listopadzie ubiegłego roku. W formule stacjonarnej zaś poprowadziłam zajęcia dla klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 29

w Lublinie. Na zakończenie spotkania każda z tych grup otrzymała książeczki, które mam nadzieję, będą cenną wskazówką
co do poszerzania świadomości prawnej
wśród najmłodszych.
Małgorzata Szreniawska
radca prawny
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Edukacja prawna –
Fundacja „Znam Prawo”

E

dukacja prawna, prowadzona przez
radców prawnych wspierających Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie „Znam Prawo”, skierowana jest
do uczniów szkół podstawowych i średnich. Najczęściej wybieranymi tematami lekcji są: prawa obywatelskie, zawody
prawnicze, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, struktura sądownictwa,
prawo rodzinne.

Nowym partnerem Fundacji w realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej
jest Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie. W dniu 24 lutego 2021 r. odbyły się
pierwsze zajęcia z uczniami w formie on-line. Lekcję poprowadził mec. Michał
Czerwonka, a jej tematem były zawody
prawnicze.
Zarząd Fundacji

VI edycja konkursu
Akademia Wiedzy o Prawie

P

o raz szósty z rzędu uczniowie klas
V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli sprawdzić swoją
wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie „Akademia
Wiedzy o Prawie”, organizowanym przez
Krajową Izbę Radców Prawnych. Tegoroczna edycja zaplanowana została w całości on-line. Jak co roku celem konkursu
„Akademia Wiedzy o Prawie” jest dzia-
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łanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia
wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, budowanie świadomości prawnej
dzieci i młodzieży, w szczególności kształtowanie od najmłodszych lat postawy szacunku dla prawa. Finał tej edycji został zaplanowany na 26 kwietnia br.
Redakcja

Wywiad radiowy
z mec. Michałem Czerwonką

W

dniu 11 grudnia 2020 r. gościem
Nowego Radia był Michał Czerwonka, prezes Fundacji Okręgowej Izby

Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie. Audycja na żywo składała się z dwóch
części: w pierwszej omówione zostały
nowe rozwiązania wprowadzone przepisami tzw. ustawy antyprzemocowej, które weszły w życie 30 listopada 2020 r.,
w drugiej części rozmowy przedstawione
zostały zadania i cele Fundacji „Znam Prawo” oraz działania edukacyjne podejmowane przez lubelskich radców prawnych.
Zarząd Fundacji

IX edycja Turnieju Negocjacyjnego
dla Aplikantów Radcowskich

J

ak co roku Krajowa Rada Radców Prawnych stworzyła aplikantom radcowskim okazję, aby mogli sprawdzić swoją
wiedzę, a także wykazać się praktycznymi umiejętnościami z zakresu prowadzenia negocjacji.
Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów
Radcowskich to projekt doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W dotychczasowych edycjach wzięło udział już
ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Tegoroczna edycja, w związku z sytuacją

epidemiczną, w całości zaplanowana została w formie on-line.
Turniej ma charakter zespołowy. Etap
pierwszy składał się z testów on-line wypełnianych przez zgłoszone zespoły aplikantów radcowskich.
Trzy najlepsze drużyny spotkały się
ze sobą w Warszawie na finałowych trójstronnych negocjacjach obserwowanych
i ocenianych przez ekspertów.
Redakcja
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Uroczyste ślubowanie
aplikantów radcowskich w Lublinie

W

dniu 23 grudnia 2020 r. w Ośrodku
Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP
w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich, jedno z ważniejszych wydarzeń dla młodych prawników na początku drogi do zawodu radcy
prawnego. Ślubowanie przyjął dziekan
Rady Arkadiusz Bereza. Aplikanci składali ślubowanie podzieleni na kilkuosobowe grupy w kilkunastu turach. Pomimo
trudności spowodowanych reżimem sanitarnym OIRP w Lublinie dołożyła wszelkich starań, aby uroczystość ślubowania
w formule on-line odbyła się z odpowiednią oprawą. Serdecznie witamy nowych
członków samorządu radcowskiego Izby
lubelskiej!
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Uroczysta inauguracja
I roku szkoleniowego
aplikacji radcowskiej 2021-2023

W

dniu 19 stycznia br. odbyła się, po
raz pierwszy w formule on-line,
uroczysta inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2021 i wręczenie
wyróżnień najlepszym zdającym. Centrum
wydarzenia miało miejsce w Warszawie,
gdzie zgromadzili się przedstawiciele
Krajowej Rady Radców Prawnych. Izbę lubelską reprezentowała wicedziekan Rady
Anna Fermus-Bobowiec. Najwyższą liczbę
punktów na egzaminie na aplikację radcowską zdobyła absolwentka UMCS w Lublinie Sandra Gontarek, która uzyskała

jednocześnie drugi najlepszy wynik w kraju. Serdecznie gratulujemy!
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Aplikanci w trybie zdalnym

S

zkolenie aplikantów w 2021 r. zostało
zainaugurowane w trybie zdalnym i od
początku zajęcia prowadzone są w formie
on-line. Dla aplikantów dużym wsparciem
w komunikacji z prowadzącym jest platforma LiveWebinar udostępniona przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Platforma e-learningowa umożliwia utrzymywanie komunikacji z prowadzącym zarówno w formie pisemnej na
czacie, gdzie na bieżąco aplikanci zadają
pytania, jak i w formie wideo w trybie dyskusji. Pozwala to zarówno na przeprowadzenie wykładów, jak i na aktywny udział
w ćwiczeniach. Prowadzone konwersacje
wpływają na samodyscyplinę oraz pozwalają na kontakt, którego aplikanci bardzo
potrzebują do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, poszerzania wiedzy
teoretycznej i praktycznej.
Obecnie wszystkie aktywności aplikantów są realizowane w trybie zdalnym.
Zbliżająca się IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, organizowana przez Krajową Radę Radców
Prawnych, również w całości będzie przeprowadzona on-line. Aplikanci przystosowali się do sytuacji i korzystają z dostępnych
możliwości współpracy. Stworzyli grupy na
komunikatorach społecznych, żeby móc
współpracować w ramach zespołów ćwiczeniowych, zbiorowo rozwiązywać zadane
kazusy, tworzyć projekty i dyskutować o zagadnieniach omawianych podczas zajęć.
26
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Stan epidemii zmienił sposób szkolenia
aplikantów nie tylko pod względem technicznym, lecz także merytorycznym. Tematy związane ze zmianą prawa, z problemami, które pandemia narzuciła klientom
kancelarii oraz podmiotom zatrudniających
aplikantów, stały się trwałym elementem
zajęć i projektów. Ogłoszenie stanu epidemii w całym kraju sprawiło aplikantom wiele problemów szczególnie w sposobie odbywania praktyk w sądach i prokuraturach,
a także utrudniło udział w rozprawach
z patronem ze względu na ograniczenia
przebywania w powyższych instytucjach.
W celu umożliwienia zaliczenia praktyk
sądowych realizuje się je, podobnie jak
wszystkie zajęcia, w trybie zdalnym. Zniesiono również obowiązek patrona, aby zapewnił aplikantowi udział w rozprawach.
Dzięki takim rozwiązaniom wszyscy aplikanci dostali możliwość spełnienia wymagań niezbędnych do zaliczenia roku.
Wprowadzanie nowych rozwiązań
w związku ze stanem epidemii otworzyło
nowe możliwości nie tylko na aplikacji, lecz
także w systemie wymiaru sprawiedliwości. Starościna II roku Magdalena Piekarczyk i grupa aplikantów wzięli udział w testach programu do rozpraw on-line pod
przewodnictwem sędziego Sądu Okręgowego Piotra Jakubca. Pozwoliło to na zdobycie doświadczenia w zakresie funkcjonowania nowej formy przeprowadzania
rozpraw.

Dla większości aplikantów przejście
na tryb nauki zdalnej stanowiło duże wyzwanie, szczególnie w zakresie dostosowania technicznego. Natomiast dla części
aplikantów, którzy mieszkają poza Lublinem, taki system ułatwił dostęp do szkolenia i umożliwił pogodzenie zajęć z pracą w innym mieście. Zajęcia prowadzone
w formie on-line ograniczyły niedogodności związane z dojazdami, co miało duże
znaczenie organizacyjne dla osób, których
czas lub warunki pracy uległy zmianie
w trakcie epidemii.
Sprawny przekaz informacji jest dla
aplikantów kluczowy w organizacji zajęć w zmieniających się warunkach. Stałe
komunikaty od Działu Aplikacji w platformie OIRP Extranet dostarczają informacji, z którymi można się zapoznać na bieżąco. W takim systemie organizacyjnym
bardzo ważna jest rola starostów roku,
którzy utrzymują stały kontakt mailowy
i telefoniczny z Działem Aplikacji. Przekazują oni informacje i komunikaty, aby
mogły dotrzeć do każdego aplikanta, co
pozwala na uwzględnienie dynamicznych
zmian w funkcjonowaniu harmonogramu
szkolenia.

Sytuacja epidemiczna znacząco wpłynęła na całokształt funkcjonowania aplikantów na aplikacji. Zarówno ich praca, szkolenie, praktyki oraz egzaminy, jak
i integracja odbywają się w większości
w trybie zdalnym. Uniemożliwiło to organizację corocznego Balu Aplikantów oraz
wyjazdów integracyjnych. Przedłużające
się obostrzenia sprawiają, że prawdopodobny termin powrotu do standardowego przebiegu szkolenia pozostaje niewiadomą. Natomiast ułatwienia i regulacje
wprowadzane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w zakresie przeprowadzania zajęć oraz egzaminów stworzyły możliwości, dzięki którym aplikanci
mogą przejść przez trudności związane
ze stanem epidemii podczas odbywania
szkolenia. W tym okresie kamerka i mikrofon, obok książek oraz kodeksów, stały się
nieodłącznym atrybutem każdego aplikanta, który wyczekuje na szansę szybkiego powrotu do stacjonarnego odbywania
aplikacji.
Aleksandra Zawiślak
aplikant radcowski
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Wywiad z aplikantką radcowską
Sandrą Gontarek

R

ozmowa z Sandrą Gontarek, aplikantką
radcowską, która osiągnęła najwyższy
wynik wśród zdających podczas przeprowadzanego w Lublinie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020 r. Sandra Gontarek pochodzi z Lublina, studia
na Wydziale Prawa ukończyła na UMCS-ie
w Lublinie. Aktywnie uczestniczyła w życiu
studenckim poprzez liczne wystąpienia na
konferencjach naukowych, jak również poprzez pomoc w ich organizacji. Była członkiem Koła Naukowego Prawa Sportowego.
W czasie studiów kilkakrotnie uzyskała Stypendium Rektora oraz Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Aplikacje to naturalny wybór każdego świeżo upieczonego magistra prawa.
Dlaczego aplikacja radcowska w Pani
przypadku?
Uważam, że największą zaletą aplikacji radcowskiej jest duża elastyczność
w zatrudnieniu m.in. na podstawie umowy o pracę. Dla młodego prawnika, szczególnie w dzisiejszych czasach pandemii,
niełatwym zadaniem może się okazać rozpoczęcie własnej działalności. Szeroki wybór między różnymi formami zatrudnienia
był dla mnie jednym z głównych powodów, dla których zdecydowałam się przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
Czy praktykowała Pani w kancelariach
prawnych podczas studiów i czy pomogło
to Pani w wyborze aplikacji radcowskiej,
a może przydało się podczas egzaminu na
aplikację?
W czasie studiów miałam możliwość
odbycia praktyk zarówno w kancelarii adwokackiej, jak i w kancelarii radców prawnych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło mi
się upewnić, że swojej przyszłości zawodowej nie będę wiązać z adwokaturą. Szerokie spectrum spraw z różnych dziedzin
i gałęzi prawa – od spraw rozwodowych aż
po zagadnienia związane z zamówieniami
publicznymi – z którymi mogłam się zapoznać w czasie praktyk, służyło rozszerzeniu
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mojej wiedzy teoretycznej, jaka została mi
przekazana podczas zajęć na uczelni. Dzięki możliwości poznania pracy prawnika nie
tylko od strony teoretycznej, ale przede
wszystkim dzięki zetknięciu się z praktyką niewątpliwie łatwiej było mi się zmierzyć z egzaminem wstępnym na aplikację.
Wśród pytań egzaminacyjnych znalazły się
bowiem takie, które dotyczyły podstawowych instytucji procedury karnej czy cywilnej, z którymi najczęściej mierzą się prawnicy w swojej pracy zawodowej.
Otrzymała Pani najwyższy wynik podczas egzaminu na aplikację radcowską
w Lublinie, czy ma Pani specjalne metody
przygotowywania się do egzaminu, czy –
Pani zdaniem – sukces na tym egzaminie
to tylko kwestia wiedzy, a może szczęścia?
Egzamin wstępny jest specyficzną
formą sprawdzenia kandydatów na aplikantów. Sądzę, że w takiej sytuacji nie
może zabraknąć zarówno wiedzy, jak
i szczęścia. W tym roku zakres materiału, jaki obowiązywał na teście, obejmował 56 aktów prawnych z różnych gałęzi
prawa. Wręcz niemożliwe jest dokładne opanowanie wszystkich przepisów,
dlatego podczas swojej nauki skupiłam
się na najważniejszych ustawach i kodeksach. Dopiero gdy odświeżyłam zdobytą na studiach wiedzę z tych podstawowych dziedzin prawa, sięgnęłam po
mniejsze ustawy, z którymi nie miałam
okazji wcześniej się zapoznać. Do wymienionych powyżej elementów dobrego wyniku – wiedzy i szczęścia, od siebie dodam również dobrą intuicję, która

w momencie gdy zawiedzie nas pamięć,
pozwoli znaleźć prawidłową odpowiedź.
Jaki cechy – Pani zdaniem – powinien
posiadać dobry prawnik?
Dobry prawnik to osoba profesjonalna i kompetentna. Wiedza, którą zdobywa w czasie studiów, a następnie podczas
aplikacji, ma pozwolić mu jak najlepiej reprezentować interesy klienta. Powinien
myśleć wieloaspektowo, by móc odnaleźć
najlepsze rozwiązanie sytuacji, jak również
przewidzieć skutki swojego działania dla
sytuacji reprezentowanego podmiotu. Przy
tym wszystkim powinien pamiętać, że rolą
radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego jest przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej. Wiąże się to nie tylko
z przywilejami, lecz także z dużą odpowiedzialnością za los klienta, który powierzył
mu swoją sprawę. Co więcej, uważam, że
dobry prawnik powinien mieć w sobie dużo
samozaparcia i determinacji, by móc realizować założone przez siebie cele. Sądzę, że
jest to niezbędne, by nie poddawać się przy
trudnościach czy kłopotach, które napotka
się w swojej praktyce zawodowej.
Które z dotychczasowych osiągnięć
uważa Pani za najważniejsze?
Mam nadzieję, że te najważniejsze są
wciąż jeszcze przede mną. Dziś za swój
największy sukces uważam uzyskanie
drugiego wyniku w kraju na egzaminie
wstępnym na aplikację radcowską.
Jakimi dziedzinami prawa jest Pani
szczególnie zainteresowana i dlaczego?
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W czasie studiów moim największym
zainteresowaniem cieszyło się prawo karne procesowe. Z tego zakresu napisałam
również pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Dudki. Dotyczyła ona roli porozumień procesowych
w procesie karnym.
A działalność pro bono – czy poleciłaby Pani każdemu studentowi czy aplikantowi udział w takiej działalności?
Jak najbardziej, uważam, że to doskonała szansa na zdobycie nowych doświadczeń. Czerpanie wiedzy powinno
się dokonywać nie tylko na płaszczyźnie
teoretycznej, lecz także poprzez każde
zapoznanie się z praktyką. W momencie
studiów, czy nawet odbywania aplikacji jesteśmy na początku swojej drogi zawodowej i najczęściej jeszcze nie wiemy,
z jaką dziedziną prawa będziemy wiązać

swą zawodową przyszłość. Dlatego tak
ważne jest korzystnie z wszelkich form
rozwoju, a za takie uważam różne dodatkowe formy aktywności. Dla studentów
UMCS polecam udział w Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej, która daje możliwość
pomocy pro bono, gdzie pod okiem profesjonalistów szuka się możliwości pomocy klientom w ich rzeczywistych sprawach
i problemach.
A prywatnie jak lubi Pani spędzać
wolny czas?
W ostatnim czasie powróciłam do czytania książek, a najchętniej sięgam po
kryminały. Dla odprężenia chętnie eksperymentuję w kuchni podczas gotowania
i pieczenia ciast.
Rozmawiała Ewa Urbanowicz
Rzecznik prasowy OIRP w Lublinie

Seminarium zorganizowane przez Urząd
Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej (EUIPO)
we współpracy z Urzędem Patentowym RP

W

dniu 17 lutego 2021 r. w formie on-line odbyło się seminarium z cyklu „IPforYOU”. Wydarzenie zorganizował Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy
30
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z Urzędem Patentowym RP. Eksperci z obydwu urzędów, prezentując orzecznictwo
dotyczące używania znaku towarowego,
przedstawili bogate zagadnienia związane
z ochroną znaków towarowych.

Seminarium zorganizowano z myślą
o prawnikach specjalizujących się w prawie własności intelektualnej, rzecznikach
patentowych oraz o innych osobach zawodowo zajmujących się tym zagadnieniem.

Seminarium było bezpłatne, aby w nim
uczestniczyć, wymagana była rejestracja,
której można było dokonać, wypełniając
stosowny formularz.
Redakcja

I Sesja CRIMILAW na temat
europejskiego prawa
i postępowania karnego

K

omisja Zagraniczna Krajowej Izby
Radców Prawnych zaprosiła wszystkich radców prawnych do wzięcia udziału w I sesji programu CRIMILAW, którego
tematyka objęła europejskie prawo i postępowanie karne. Koordynator programu to Europejska Fundacja Prawników
ELF. Pierwsza z sesji zaplanowana została
w formie dwóch modułów on-line w połowie kwietnia br. Główny cel programu
CRIMILAW to przeszkolenie z zakresu

tematyki karnej w sumie 360 prawników
z kilku krajów UE (w tym 60 radców prawnych z Polski), przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/seminariów CRIMILAW, a także
umożliwienie międzynarodowego networkingu. Międzynarodowy charakter wydarzenia potwierdza udział prawników także
z Włoch, Hiszpanii, Francji, Węgier, Cypru, Grecji.
Redakcja
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Koniec i początek cyklu

K

olejny trzyletni cykl szkoleniowy przed
nami. Z dniem 31 grudnia 2020 r.
zakończył się okres, w którym radcowie
prawni i prawnicy zagraniczni wpisani na
listę radców prawnych zobligowani byli
uzyskać 40 punktów szkoleniowych, aby
skutecznie wypełnić obowiązek doskonalenia zawodowego.
Niewskazany wprost obowiązek doskonalenia zawodowego radców prawnych
ma umocowanie ustawowe w treści art. 41
pkt 4 ustawy o radcach prawnych, który
wśród szeregu zadań samorządu wskazuje
na doskonalenie zawodowe radców prawnych. Zgodnie z dyspozycją art. 60 pkt 8
lit. h ustawy o radcach prawnych Krajowa
Rada Radców Prawnych wyposażona została w kompetencję uchwalania regulaminów dotyczących obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych oraz
określania uprawnień samorządów, stanowiących narzędzie realizacji danego obowiązku, na którego podstawie samorząd
samodzielnie zakreśla formę i zakres doskonalenia zawodowego. Potrzeba realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego zakotwiczona została także w Kodeksie
etyki radcy prawnego, który w art. 14 stanowi o potrzebie dbania o rozwój zawodowy, kształcenia ustawicznego i brania
udziału w szkoleniach zawodowych we-
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dług zasad określonych przez stosowne
organy samorządu.
Zasady wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w określonym
przez Krajową Radę Radców Prawnych
cyklu szkoleniowym 2018–2020 wynikały z uchwały KRRP nr 103/IX/2015
z 11 grudnia 2015 r. Kolejny cykl szkoleniowy, który zakończy się w 2023 r., należy wypełnić w zgodzie z nową uchwałą nr 210/X/2020 przyjętą przez Krajową
Radę Radców Prawnych 24 października
2020 r.
Katalog możliwości zdobycia punktów
szkoleniowych obejmuje w szczególności udział w szkoleniach, przygotowywanie publikacji, skończenie studiów doktoranckich, sprawowanie patronatu czy
skorzystanie z bogatej oferty szkoleniowej, w tym prowadzonej w trybie zdalnym, przygotowanym zarówno na poziomie okręgowym, jak i krajowym.
Zawinione niewypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego, uznane za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki
i naruszające obowiązek zawodowy, wyczerpuje znamiona przewinienia dyscyplinarnego, co obrazuje bogate orzecznictwo
Sądu Najwyższego.
Redakcja

Komunikat Funduszu Seniora

R

zecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie informuje, że w związku
z zawieszeniem przez KIRP Funduszu Seniora na 2021 r. (uchwała nr 31/
XI/2020 z dnia 5.12.2020 r.) fundusz
ten będzie funkcjonował na szczeblu
izbowym.
Aktualnie uruchamiamy możliwość
składania wniosków o zapomogę dla
naszych Seniorów (uchwała nr 251/
XI/2021 z dnia 22.02.2021 r.).
Wnioski w tej sprawie można wysłać pocztą na adres OIRP w Lublinie
lub złożyć osobiście w siedzibie Izby.

Dodatkowo informuję, że dochód
miesięczny netto Seniora – radcy
prawnego nie może przekroczyć kwoty
4.160 zł (słownie zł: cztery tysiące sto
sześćdziesiąt złotych).
Druki wniosków dostępne są:
na stronie internetowej OIRP w Lublinie: OIRP.LU (w zakładce Aktualności
dla Seniorów) lub w Biurze Okręgowej
Izby Radców Prawnych.
Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora
OIRP w Lublinie
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Załącznik do Regulaminu Funduszu Seniora
Wzór wniosku o zapomogę

...................................., dnia ........ .............................................. r.

(miejscowość, data)

Do
Prezydium Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
20-607 Lublin

ul. Wallenroda 2E
Wnioskodawca: ...........................................................................................................................
( imię i nazwisko osoby uprawnionej )

..........................................................

.............................................................

( data urodzenia: dzień - miesiąc - rok )

( NIP )

..........................................................
( telefon kontaktowy: nr kier. - nr abonenta )

..........................................................

.............................................................

(województwo)

( gmina )

………………………………………………………………………………………….
(nr konta bankowego wnioskodawcy) (e-mail)
………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................
( kod pocztowy - miejscowość )

...........................................................................................................................
( ulica - nr domu - nr lokalu )

...........................................................................................................................
( urząd skarbowy )

Wniosek
Na podstawie Regulaminu Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie stanowiącego
załącznik do uchwały Nr 251/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 22 lutego 2021 r. w
sprawie Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych, wnoszę o przyznanie pomocy pieniężnej w kwocie ………

Uzasadnienie
Jestem emerytem(ką) / rencistą(ką)*.
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Otrzymuję emeryturę / rentę* w wysokości netto ...................................... zł miesięcznie.
Mój dochód miesięczny netto z tytułu pobieranej emerytury/renty* wynosi ……..……………………………………. zł.
Mój dochód miesięczny netto z innych źródeł niż emerytura/renta* wynosi …………………………..………………. zł.
Łącznie mój dochód netto wynosi …………………………………………………………………….……………………. zł.
Mój jedyny dochód stanowi emerytura/renta*.
Prośbę o pomoc w oparciu o załączone dowody uzasadniam w sposób następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................
(podpis wnioskodawcy)

Zał. …..
1) Dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodu (decyzja o przyznaniu renty/emerytury, wyciąg z rachunku
bankowego potwierdzający wysokość uzyskiwanego świadczenia, i.in.*)
dowody:
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obowiązek Informacyjny – Funduszu Seniora 2021
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1.
2.

3.

4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej „OIRP”) z siedzibą w
Lublinie, ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@oirp.lublin.pl lub listownie, na
adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych w tym danych szczególnych o stanie
zdrowia;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym w związku z
prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności
prowadzenia i weryfikacji przesłanych dokumentów, bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji
oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania,
dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. Dane
przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane osobowe będą
przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozpatrzenia wniosku, a w przypadku przyznania i wypłaty
środków w okresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków samorządu oraz
wykazania przed właściwymi urzędami skarbowymi wysokości udzielonej zapomogi w danym roku kalendarzowym
oraz w celach prowadzenia sprawozdawczości podatkowej przez 6 lat.
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5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy i podmioty określone w przepisach prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych będzie sanatorium, do którego zostanie Pani/Pan skierowana/-ny.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania pomocy o jaką Pani/Pan
wnioskuje do Kapituły Funduszu Seniora. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana wniosku i tym samym niemożnością przyznania
pomocy w żadnej formie.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji
(w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na
Panią/Pana istotny wpływ.
9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia
danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z
prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zgoda - Funduszu Seniora 2021
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych (dalej „OIRP”) z siedzibą w Lublinie, ul.
Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu rozpatrzenia wniosku oraz
przyznania i rozliczenia zapomogi jakiej udziela Kapituła Funduszu Seniora.
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie do
czasu przyznania i wypłaty środków finansowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Po dokonaniu wypłaty środków finansowych podstawą przetwarzania moich danych będzie realizacja obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a spoczywających na administratorze danych (OIRP) w tym w szczególności, obowiązków
związanych ze sprawozdawczością podatkową.
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna) i
przysługujących mi w związku z tym prawach.

Data
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Podpis wnioskującego

„Posejdon” Międzyzdroje 2021
Klub Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie przedstawia otrzymaną
ofertę i zaprasza radców prawnych seniorów i nie tylko na pobyt zdrowotny nad morzem,
organizowany przez Dom Wypoczynkowy „Posejdon” w Międzyzdrojach.
•
•
•
•

Termin 14-dniowy: 14-28 czerwca 2021 r.
Koszt pobytu 14-dniowego: 2190 zł
Termin 7-dniowy: 14-21 czerwca 2021 r. lub 21-28 czerwca 2021 r.
Koszt pobytu 7-dniowego: 1440 zł

Cena obejmuje:
• 14 lub 7 noclegów w pokoju 1-, 2- lub 3-osobowym z łazienką i TV (czajniki na
korytarzu). Większość pokoi ma widok na morze;
• całodzienne wyżywienie: 3 posiłki dzienne;
• parking płatny: 30 zł/doba;
• opłata klimatyczna wg aktualnej ceny;
• możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych (lista zabiegów w recepcji)
z 20-procentowym rabatem.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 kolacją, a kończy o godz. 12.00 śniadaniem.
Dom Wypoczynkowy „Posejdon” położony jest w odległości 50 m od plaży, przy Alei
Gwiazd i blisko mola. Niedaleko też do centrum miasta. Większość pokoi ma widok na
morze, pozostałe – na park Różany.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki: 500 zł w terminie do 30 kwietnia 2021 r.,
pozostała należność płatna przy zakwaterowaniu.
Zaliczkę wpłaca się na rzecz:
Forum Invest Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 102A, lokal U7
Konto ING Bank Śląski SA: 10 1050 1012 1000 0090 8053 2428
Tytuł wpłaty: należy wpisać termin pobytu DW Międzyzdroje radca prawny
Zgłoszenia należy kierować:
Helena Oprzyńska-Pacewicz, radca prawny OIRP Olsztyn
tel. 608 828 198 (o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń)
OIRP w Olsztynie nie jest organizatorem turnusu, a jedynie udostępnia otrzymaną ofertę.
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Turnus rehabilitacyjny „Energetyk” Krynica-Zdrój – 2021
Klub Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie przedstawia otrzymaną ofertę
i zaprasza radców prawnych seniorów i nie tylko do udziału w turnusie rehabilitacyjnym
organizowanym przez Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju.
•
•
•

Termin: 4-18 października 2021 r.
Koszt turnusu dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym: 1800 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 500 zł

Cena pobytu obejmuje:
• 14 noclegów w komfortowych pokojach 2-osobowych z łazienką, TV sat/radio,
telefon, w-fi;
• całodzienne wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) z możliwością diety
zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego;
• konsultacje lekarskie, opiekę pielęgniarską (całodobową);
• 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazań lekarza (od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni świątecznych);
• gimnastykę leczniczą prowadzoną przez rehabilitanta;
• spacer z przewodnikiem po Krynicy-Zdroju;
• 2 wycieczki piesze po Beskidzie Sądeckim;
• wycieczki fakultatywne.
Turnus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00, a kończy o godz. 10.00. Opłata klimatyczna
wynosi 4,40 zł (osobodzień).
Sanatorium jest położone w pobliżu Góry Parkowej i blisko centrum miasta oraz parku
zdrojowego, gdzie znajdują się pijalnie wód mineralnych i odbywają się koncerty.
W budynku znajduje się winda.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 450 zł na konto sanatorium:
„Energetyk” Krynica-Zdrój
ul. Kiepury 2A, 33-380 Krynica-Zdrój
ING 80 1050 1722 1000 0090 3012 8822
z dopiskiem: turnus rehabilitacyjny 4-18.10.2021 radca prawny
Zgłoszenia należy kierować:
Helena Oprzyńska-Pacewicz, radca prawny OIRP Olsztyn
tel. 608 828 198 (o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń)
OIRP w Olsztynie nie jest organizatorem turnusu, a jedynie udostępnia otrzymaną ofertę.
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Turnus rehabilitacyjny „Lwigród” w Krynicy-Zdroju – 2021
Krajowa Izba Radców Prawnych przedstawia otrzymaną ofertę i zaprasza radców
prawnych seniorów i nie tylko do udziału w turnusie rehabilitacyjnym organizowanym
przez Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lwigród” w Krynicy-Zdroju.
•
•
•
•

Termin: 5-19 sierpnia 2021 r.
Koszt turnusu dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym: 2380 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 300 zł
Opłata klimatyczna w wysokości 4,40 zł za jeden dzień

Cena pobytu obejmuje:
• zakwaterowanie dla 40 osób w pokojach 2-osobowych z balkonami oraz z pełnym
węzłem sanitarnym i dostępem do multimediów;
• zabiegi rehabilitacyjno-pielęgnacyjne (21 zabiegów dla każdego uczestnika,
ustalonych z sanatorium na podstawie wskazań lekarza);
• całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską;
• pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie: śniadanie obiad, kolacja). Posiłki
porcjowane w formie serwowanej do stolika zgodnie z obostrzeniami w związku
z panującą epidemią COVID-19, a w przypadku zniesienia obostrzeń – w formie
bufetu;
• spacer z przewodnikiem po Krynicy;
• program kulturalno-wycieczkowy (realizowany w przypadku zgłoszenia min. 30
uczestników), tj.:
o wieczorek zapoznawczy;
o spacer po uzdrowisku;
o wycieczkę autokarową – Krynica-Zdrój i okolice;
o wycieczkę autokarową do Bardejova (Słowacja);
o udział w góralskim ognisku;
o wyjazd i zjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej + obiad;
o zwiedzanie muzeum Nikifora.
Program kulturalno-wycieczkowy może ulec zmianie w zależności od dostępności
obiektów turystycznych lub w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19.
W przypadku braku możliwości wypełnienia któregoś z ww. punktów programu
kulturalno-wycieczkowego sanatorium zobowiązuje się do zapewnienia innej propozycji.
W przypadku zgłoszenia mniej niż 30 uczestników realizowany będzie program
kulturalno-wypoczynkowy zgodnie z ofertą sanatorium w zakresie organizacji turnusów
rehabilitacyjnych na 2021 r., zamieszczony na stronie internetowej.
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Grudniowa akcja
Komisji ds. Działalności Kulturalnej
„Zaśpiewajmy razem kolędę!”

O

kres Adwentu obfitował we wspólne kolędowanie radców naszej Izby.
Z inicjatywy dziekana Rady Arkadiusza Berezy oraz Komisji ds. Działalności Kulturalnej nagrana została kolęda. W wydarzeniu
udział wzięli radcowie prawni naszej Izby,
którzy wraz z grupą chórzystów podjęli się
wykonania znanej kolędy Przybieżeli do
Betlejem. Utwór został podzielony na głosy
męskie i żeńskie. Poszczególni wykonawcy
zaśpiewali kolędę przy akompaniamencie
przygotowanego wcześniej podkładu muzycznego, następnie nagranie zmontowano w chór.
Radosne wykonanie kolędy i życzenia
świąteczne dziekana Berezy rozbrzmie-
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wały na Facebooku oraz stronie internetowej Izby.
Koleżanki i Kolegów, którzy nie mieli
okazji odsłuchać tak pięknie zaśpiewanej
kolędy, zapraszamy do odwiedzenia Facebooka Izby!
Redakcja

Konkurs poetycki

S

zanowni Koleżanki i Koledzy!
Komisja ds. Działalności Kulturalnej
OIRP serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich
do udziału w konkursie poetyckim.
W każdym z nas drzemią niewątpliwie
duże pokłady wrażliwości i talentów, choć
nie zawsze chcemy je okazywać. Jest więc
znakomita okazja, aby spróbować swoich
umiejętności w tej dziedzinie. Zachęcamy
do tego każdego z Was. Nie chodzi przy
tym od razu o wysoki poziom artystyczny utworów, lecz o próbę zmierzenia się
z tematem.
Uczestnik konkursu przesyła maksymalnie pięć wierszy (w tym aforyzmy i fraszki) o dowolnej tematyce, choć
może być tylko jeden wiersz. Każdy utwór
w języku polskim powinien zawierać do
25 wersów, pomieszczonych na stronie
formatu A4, pisanych czcionką Times
New Roman, o wielkości 12 punktów komputerowych i interlinii 1,5. Niewielkie od-

stępstwa od powyższych ograniczeń mogą
być tolerowane.
Autorzy proszeni są o podpisanie
oświadczenia, że nadesłane wiersze są
wyłącznie ich dziełem i nie były dotychczas nigdzie publikowane.
Termin nadsyłania prac (decyduje data
wysłania): 31 marca 2021 r.
Komisja ds. Działalności Kulturalnej
w pełnym składzie dokona oceny nadesłanych prac i wybierze najlepsze – jej zdaniem – utwory, które zajmą I, II i III miejsce,
a także ogłosi trzy wyróżnienia. Wszystkie
tak wyróżnione wiersze będą sukcesywnie
publikowane w „Prawniku. Biuletynie OIRP
w Lublinie”. W wypadku znacznej liczby
nadesłanych, ciekawych prac Komisja wystąpi do Prezydium Rady OIRP z inicjatywą
wydania tomiku wierszy, w którym zostałyby zamieszczone takie utwory.
Marian Cichosz
Przewodniczący Komisji
ds. Działalności Kulturalnej
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1% podatku na rzecz Fundacji
„Znam Prawo”

Z

achęcamy do wskazania naszej Fundacji – jako podmiotu uprawnionego do
otrzymania 1% Państwa podatku.
Na początku października 2018 r. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie „Znam Prawo” uzyskała status
organizacji pożytku publicznego. Status
ten otrzymują organizacje działające pro
bono, które wszystkie pozyskiwane środki finansowe przeznaczają na realizację
celów statutowych, ważnych społecznie,

a ich aktywność skupia się na wspieraniu
publicznego dobra.
Środki pozyskane w ramach 1% pozwolą na:
• rozwinięcie działań edukacyjnych,
• poprawienie komunikacji z otoczeniem,
• wsparcie akcji charytatywnych,
• rozwijanie mediacji prowadzonej przez
radców prawnych,
• objęcie wsparciem prawnym i edukacyjnym kolejnych grupy odbiorców;
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Zarząd Fundacji pragnie zarazem podziękować za dotychczasowe Państwa wsparcie w ramach 1%.
Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności znajduje się wykaz
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r.
w 2021 r. – https://www.niw.gov.pl.
W odpowiedniej rubryce w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać
numer KRS: 0000610238.
Michał Czerwonka
Prezes Fundacji

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
11 września 2020 r., sygn. akt III CZP
86/19
Od zażalenia na postanowienie
w przedmiocie sprostowania albo odmowy sprostowania orzeczenia pobiera się
opłatę określoną w art. 19 ust. 3 pkt 2
w związku z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.
2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
11 września 2020 r., sygn. akt III CZP
88/19
Jeżeli wskutek odroczenia terminu
spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie
rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
15 września 2020 r., sygn. akt III CZP
87/19
Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta
(art. 3851 k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności
umowy (art. 58 k.c.).
4. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2020 r.,
sygn. akt III PZP 4/20

Strona wnosząca skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku (art. 4241 k.p.c.) nie ma
obowiązku wykazania, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze skargi nadzwyczajnej nie było i nie jest możliwe; tym
samym skarga nie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 4248 § 1 k.p.c. w związku
z art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c. albo art. 4248
§ 2 k.p.c.
Sąd Najwyższy ustalił, że przyjęta
w uchwale wykładnia prawa obowiązuje
od dnia jej podjęcia.
Sąd Najwyższy postanowił nadać
uchwale moc zasady prawnej.
5. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
27 listopada 2020 r., sygn. akt III CZP
12/20
Sąd niewłaściwy, do którego skierowano zażalenie podlegające rozpoznaniu na
podstawie art. 3941a § 1 k.p.c. przez inny
skład sądu pierwszej instancji, przekazuje sądowi właściwemu zażalenie do rozpoznania (art. 200 § 14 w związku z art. 391
§ 1, art. 397 § 3 i art. 3941a § 2 k.p.c.).
6. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
16 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 11/20
Stronie, która w wykonaniu umowy
kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot
WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ
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spłaconych środków pieniężnych jako
świadczenia nienależnego (art. 410 § 1
w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od
tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie
otrzymanej kwoty kredytu.
7. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
18 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 14/20
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd
drugiej instancji.
8. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
25 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 16/20
Dochodzenie naprawienia szkody
przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, nie wymaga uprzedniego
stwierdzenia naruszenia przepisów tej
ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej.
9. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
26 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 19/20
Wniesioną po wejściu w życie ustawy
z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw apelację od wyro-
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ku wydanego przed wejściem w życie tej
ustawy w sprawie, która według dotychczasowych przepisów nie podlegała rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
sąd odwoławczy rozpoznaje według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
o postępowaniu uproszczonym, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jeśli w świetle
nowych przepisów do tego rodzaju sprawy mają zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym.
10. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
26 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 22/20
Zażalenie na postanowienie sądu
pierwszej instancji co do nadania klauzuli
wykonalności (art. 795 § 1 k.p.c.), wniesione po wejściu w życie ustawy z dnia
4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie
trzech sędziów (art. 7674 § 11 k.p.c.).
11. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
26 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 24/20
Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego
sporządzenia, które mogą być ustalane
z wykorzystaniem wszelkich środków dowodowych.
Paweł Witkowski
radca prawny

Przegląd orzecznictwa
sądów administracyjnych
SPRAWY PODATKOWE
1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.1.2021 r., sygn. akt II
FSK 2514/18
Teza: W wartości transakcji w świetle art. 9a ust. 1 pkt 1 i ust. 1d ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888,
ze zm.) należało ujmować w przypadku
umowy pożyczki zarówno wartość przeniesionych na własność biorącego pożyczkę pieniędzy (kapitał), jak i sumę
należnych odsetek stanowiących wynagrodzenie za udzielenie pożyczki.
2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.11.2020 r., sygn. akt II
FSK 2081/18
Tezy: 1. Zobowiązanie w podatku od
nieruchomości osób prawnych, które powstało przed podziałem spółki dzielonej,
przeprowadzonym na podstawie art. 529
§ 1 pkt 4 i § 2 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn.
zm.) odnosi się do spółki dzielonej, a nie
do spółki przejmującej.
2. Sukcesja praw i obowiązków na podstawie art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.
zm.) winna być neutralna podatkowo,
a więc nie powinna powodować dla żad-

nej ze spółek w nim uczestniczących powstania korzyści podatkowych lub dodatkowych obciążeń.
3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.10.2020 r., sygn. akt
I FSK 11/18
Teza: Gmina, wykonując czynności za
pośrednictwem założonej przez nią szkoły publicznej i działającej w tej szkole
rady rodziców, polegające na organizowaniu i finansowaniu ze środków pochodzących z dobrowolnych składek ogółu rodziców uczniów szkoły wycieczek, obozów,
kolonii, wyjść do teatru lub kina, imprez
szkolnych, wręczaniu upominków okolicznościowych czy nagród na zakończenie
roku szkolnego, nie działa jako podatnik
podatku od towarów i usług w rozumieniu
art. 15 ust. 1 i 2 w związku z ust. 6 ustawy
o VAT i czynności te nie powinny być wykazywane w składanych przez nią skonsolidowanych deklaracjach VAT.
Powyższe czynności nie mają charakteru odpłatnego w rozumieniu art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy o VAT i mieszczą się w przewidzianym w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy
o samorządzie gminnym zadaniu własnym – edukacji publicznej, które zostało
nałożone na gminę przepisami obowiązującej w dacie wydania zaskarżonej interpretacji ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ
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4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2.10.2020 r., sygn. akt II
FSK 1211/20
Teza: Odsetki wypłacone z powodu
opóźnienia w spełnieniu świadczenia z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania na
podstawie art. 481 § 1 k.c. należy zaliczyć
do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.),
niezależnie od tego, czy świadczenie
z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania
podlegało opodatkowaniu, czy też zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 3b powyższej ustawy.
5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.9.2020 r., sygn. akt I
FSK 976/20
Teza: Mimo iż w świetle art. 29a ust. 13
i ust. 14 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 106, ze zm.; dalej:
ustawa o VAT) warunkiem uwzględnienia
faktury korygującej jest uzyskanie potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę towaru, to z unormowania takiego nie można
wyprowadzać obowiązku mechanicznego
rozliczenia i akceptacji każdej faktury korygującej doręczonej kontrahentowi. Wymóg
uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę ma charakter
formalny, w tym sensie, że otwiera drogę do
uwzględnienia wystawionej faktury korygującej, jednak przy założeniu, że jej wystawienie nastąpiło zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 106j ustawy o VAT.
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6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.9.2020 r., sygn. akt I
FSK 104/18
Teza: Skoro – na podstawie art. 212 o.p.
(zdanie pierwsze) – decyzja wywołuje skutek prawny, a tym samym wchodzi do obrotu prawnego, dopiero w momencie jej
doręczenia, aby nie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego, określonego decyzją organu odwoławczego
w wysokości odmiennej od zadeklarowanej przez podatnika, musi być ona doręczona przed upływem terminu przedawnienia określonego w 70 § 1 o.p.
7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.9.2020 r., sygn. akt I
FSK 1658/17
Teza: Doręczenie stronie, zamiast
ustanowionemu pełnomocnikowi, decyzji
o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania
podatkowego, jako dokonane z naruszeniem art. 145 § 2 o.p., zawsze w sposób
istotny rzutuje na rozstrzygnięcie, z uwagi na to, że doręczenie decyzji z uchybieniem tego przepisu skutkuje brakiem
wejścia jej do obrotu prawnego po myśli
art. 212 o.p.
8. Postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 18.11.2020 r., sygn.
akt I FSK 495/20
Teza: Użyty w art. 53 § 2b ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn.
zm.) zwrot: „skargę (...) na przewlekłe
prowadzenie postępowania można wnieść

(...) po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu” – należy rozumieć jako samoistny warunek dopuszczalności skargi,
który trzeba spełnić, aby prawnie dopuszczalne stało się wniesienie takiego środka
ochrony sądowej.
9. Postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 16.10.2020 r., sygn.
akt I FSK 267/18
Teza: Zwrot „zarzuty podniesione
w skardze”, którym posługuje się art. 141
§ 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1369, ze zm.), nie może być rozumiany i ograniczany wyłącznie do treści zawartych w pierwszym piśmie będącym skargą.
Zakres zarzutów skargi trzeba odczytywać
w ten sposób, że mieszczą się w nich także
zarzuty zgłoszone w później składanych pismach procesowych stanowiących w istocie
uzupełnienie skargi, czy nawet te formułowane dopiero ustnie do protokołu rozprawy
prowadzonej przed wydaniem wyroku przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny.
10. Postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 7.10.2020 r., sygn.
akt I FSK 1934/17
Teza: Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy
administracyjne na podstawie art. 3 § 2
pkt 4 p.p.s.a. obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na czynności polegające na zawiadomieniu pisemnym przez organ podatkowy składającego korektę o jej
bezskuteczności (art. 81b § 2 o.p.).

11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16.9.2020 r.,
sygn. akt III SA/Wa 1550/20
Tezy: 1. Na podstawie art. 119zv § 1 o.p.
blokadą rachunku bankowego można
przeciwdziałać dziejącemu się, w czasie ustanowienia blokady, wykorzystywaniu sektora bankowego do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi lub
przeciwdziałać, aby to nie miało miejsca
w najbliższej przyszłości. Blokadą rachunku bankowego nie da się przeciwdziałać
ani zapobiec zdarzeniom przeszłym, jakkolwiek były niepożądane.
2. Wskazaną w art. 119zv § 1 o.p.
przesłankę konieczności blokady rachunku bankowego należy rozumieć w ten
sposób, że bez ustanowienia blokady nie
będzie możliwe przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych.
SPRAWY OGÓLNOADMINISTRACYJNE
1. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.11.2020 r., sygn. akt II
OPS 1/20
Teza: Termin, w jakim powinien być
złożony wniosek o odroczenie płatności
opłaty za korzystanie ze środowiska albo
administracyjnej kary pieniężnej, określony w art. 318 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze
zm.), jest terminem procesowym.
2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.1.2021 r., sygn. akt II
OSK 2342/20
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Teza: Fakt wykonania przez stronę decyzji organu I instancji, której nadano rygor
natychmiastowej wykonalności (art. 130
§ 3 pkt 1 k.p.a.) bądź która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (art. 130 § 3 pkt 2 k.p.a.), nie oznacza
bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 § 1
k.p.a. i nie stanowi przesłanki do uchylenia przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania pierwszej instancji (art. 138 § 1 pkt 2
k.p.a.).

stracyjną karę pieniężną ulega zawieszeniu w okresie epidemii na podstawie
art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 374, ze zm.), gdyż zamiarem ustawodawcy było przyjęcie regulacji
zapewniających skuteczną ochronę prawną strony w postępowaniach sądowych
w tym okresie.

3. Postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 7.10.2020 r., sygn.
akt II OZ 725/20
Teza: Przepis art. 15 zzs ust. 1 pkt 1
ustawy o zwalczaniu COVID-19 nie dotyczy terminów, które upłynęły przed jego
wejściem w życie, tak jak w przypadku
terminu na wniesienie skargi kasacyjnej.

5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 3.9.2020 r.,
sygn. akt II SA/Op 93/20
Teza: Jakkolwiek kategoria „rażącego naruszenia” prawa, o której stanowi
art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. obejmuje również naruszenie przepisów prawa
procesowego, to jednak ciężkie naruszenie przepisów postępowania, wyliczone
w art. 145–145b k.p.a., stanowiące podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, nie może być jednocześnie
kwalifikowane jako rażące naruszenie prawa, będące podstawą do stwierdzenia nieważności tejże decyzji. Odrębności konstrukcji prawnych składających się na
elementy instytucji procesowych tworzących nadzwyczajne postępowania administracyjne wypływają zarówno z odmienności celów, jak i z różnic w ukształtowaniu
właściwości organów, co powoduje, że
między oboma omawianymi trybami nadzwyczajnymi postępowania administra-

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 22.10.
2020 r., sygn. akt II SA/Bk 527/20
Tezy: 1. Decyzja w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej wydawana jest na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1239, ze zm.), z tym że przepisy tej
ustawy nie regulują odrębnie przesłanek
wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, w związku z czym stosuje się przepisy k.p.a.
2. Bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji wymierzającej admini50
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cyjnego nie występuje konkurencyjność,
pojmowana jako możliwość wyboru drogi
weryfikacji decyzji przez stronę albo przez
organ administracji publicznej działający
z urzędu. Każdy z tych trybów ma wprawdzie na celu weryfikację decyzji ostatecznej, ale zupełnie z innych przyczyn, które
nie zachodzą wzajemnie na siebie.
SPRAWY GOSPODARCZE
1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.2.2021 r., sygn. akt II
GSK 1261/18
Teza: W przypadku gdy strony nie zindywidualizowały w umowie dzieła, uniemożliwiając weryfikację jego wykonania
i nie umówiły się z góry na określony rezultat, zaś przedmiotem umowy jest wykonanie określonych czynności, np. udział w debacie czy w dyskusji panelowej w ramach
konferencji, a nie ich rezultat mający postać
dzieła – taka umowa jako nieposiadająca
essentialia negotii umowy o dzieło – rodzi
obowiązek podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793,
ze zm.) jako umowa o świadczenie usług
z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 459, ze zm.), do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
2. Postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 19.11.2020 r., sygn.
akt II GSK 1092/20

Teza: Na gruncie art. 64a p.p.s.a.
sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. przysługuje tylko
stronie postępowania administracyjnego,
jeżeli jest ona niezadowolona z treści takiego rozstrzygnięcia. Podmiotowego zakresu korzystania z tej instytucji nie
zmienia treść art. 64b § 1 p.p.s.a., który nakazuje odpowiednie stosowanie do
sprzeciwu przepisów o skardze, zatem
nie zmienia tego zakresu treść art. 50
§ 2 p.p.s.a., który stanowi, że uprawnionym do wniesienia skargi jest także
ten podmiot, któremu ustawy przyznają
prawo do wniesienia skargi. Odpowiednie stosowanie do sprzeciwu przepisów
o skardze odnosić się może tylko do formalnych, a nie podmiotowych wymogów
sprzeciwu.
3. Postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 7.10.2020 r., sygn.
akt I GSK 1289/20
Teza: Na pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia na podstawie art. 43 ust. 1
ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2020 r.,
poz. 818) przysługuje skarga na bezczynność organu, stosownie do art. 3 § 2
pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Renata Fils
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Starszy Specjalista Biura Orzecznictwa
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