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PISMO IZBY ADWOKACKIEJ W LODZI

adw. Jerzy Zielak

Po Zgromadzeniu

Przebieg Zgromadzenia Izby
Łódzkiej 15 maja 2004 r. nasunął mi

refleksje i oceny nowe, odmienne

od tych, które miałem uczestnicząc

od wielu lat w tak ważnych spotka-

mach środowiskowych.

Dominującą refleksją jest ta, że

po raz pierwszy doszło do wyrazi-
stego przeniesienia na forum środo-

wiska zawodowego stylu zachowań

funkcjonujących w życiu politycz-

nym. To chyba proces obecnie nie-

unikniony, ale czy właściwy?

W atmosferze Zgromadzenia

zauważalna była bardzo intensyw-

na, prowadzona przede wszystkim

w kuluarach, kampania wyborcza,

także — niestety — negatywna. Oczy-

wiście przeniosła się ona na salę

obrad. Niektóre wypowiedzi od-

biegały od rzeczowej i wyważonej

krytyki, zawierając akcenty zmie-

rzające do zdeprecjonowania osób

i ich pracy. Myślę, że było to szko-

dliwe zarówno dla całości środowi-

ska, jak i w wymiarze indywidual-

nym, i to dla obu stron.

Jako niefortunną widzę decyzję,

podjętą przez Zgromadzenie zde-

cydowaną większością głosów, by

obrady przeprowadzić w ciągu jed-

nego dnia. Nie jest bowiem wtedy

możliwe pełne i prawidłowe zreali-

zowanie bogatego, z konieczności,

programu zgromadzenia sprawoz-

dawczo-wyborczego, i to we wła-

ściwej kolejności, a więc najpierw

dyskusji krytyczej i programowej,

potem wyborów Dziekana, Preze-

sa Sądu Dyscyplinarnego

i Przewodniczącego Ko-

misji Rewizyjnej, a na-

Stępnie organów zbioro-

wych Izby. Naruszenie

tego porządku — a tak się

stało — to naruszenie obo-

wiązującego regulaminu

obrad.

Niewątpliwie dysku-

sja w zasadniczej swej

części, w szczególności

zawierająca ocenę pracy

* ustępujących organów,

winna być przeprowadzo-

na przed wyborami Dziekana, Pre-

zesa Sądu Dyscyplinarnego i Prze-

wodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wypowiedź merytoryczna nie może

być przy tym ograniczana do 5 mi-

nut. Tak krótki czas jest stosowny

jedynie dla złożenia oświadczenia.

Nadmierny pośpiech niweczy war-

tość wypowiedzi i utrudnia percep-

cję.

Retoryczne są pytania o sens

dyskusji prowadzonej głęboką nocą

i miarodajność wyborów przy obec-

ności zaledwie 1/3 części uprawnio-

nych do głosowania. Nasuwa się

więc refleksja, że my sami deprecjo-

nujemy znaczenie wydarzenia bar-

dzo ważnego dla funkcjonowania

samorządu zawodowego.

Czy to dobrze, że — wobec popu-

listycznej nagonki przeciw środo-

wiskom prawniczym, przeciw kor-

poracjom wolnych zawodów i w

sytuacji podejmowania prób uza-

leżnienia tych korporacji od władzy

publicznej sami osłabiamy siłę

swego głosu?
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adw. Dariusz Wojnar

Na marginesie
Podczas minionych już, nie-

stety, wakacji, jakoś zgadało się

na temat „Kroniki”. Znajomy,

spoza Palestry, zapytał, zdziwio-

ny samym faktem wydawania na-

szego pisma, czy uważam, że jest

ono łódzkiej Izbie potrzebne, czy

w ogóle potrzebne są takie cza-

sopisma bądź biuletyny w innych

Izbach? Odparłem oczywiście, że

jest co najmniej przydatne, przy-

pominając sobie choćby zdjęcia

z naszego ostatniego Zgromadze-

nia, na których wielu Kolegów

uwieczniono z najnowszym nu-

merem „Kroniki” w dłoniach (za-

mieszczamy je na okładce; swo-

ją drogą — przypominają sytuację

z klasówki z matematyki: nikt nie

chciał usiąść w pierwszym rzę-

dzie). Uświadomiłem też pytające-

mu, że niezbędne jest, wobec tego,

co dzieje się wokół naszej zawo-

dowej korporacji, forum wymiany

poglądów i porozumienia między

wykonującymi wolny przecież za-

wód, mającymi ze sobą nie zawsze

stały codzienny kontakt adwokata-

mi. Może go nawet przekonałem,

skoro dość naiwnie zapytał: a kie-

dy sytuacja się znormalizuje, kie-

dy skończą się ataki na adwokaturę

— czy wtedy będzie nadal potrzeb-

na „Kronika”? Odparłem, że tak

— będziemy publikować dowcipy

i plotki!

No właśnie... Żadne pismo

środowiskowe nie może zastąpić

bezpośredniej prezentacji postaw

i szczerego ścierania się rozma-

itych poglądów, ale może mu po-

magać. Na ile umie — i na ile znaj-

dą się zainteresowani tym forum.

W obecnym numerze prezentu-

jemy, w formie wkładki, najważ-

niejsze wyimki z protokołu Zgro-

madzenia łódzkiej Izby. Skończył

się ten gorący czas dla łódzkiej

adwokatury, który ujawnił zarów-

no wielość postaw, różny stosunek
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adw. Czesława Pawłowska

Powyborcze refleksje

Wprawdzie emocje wyborcze

już przygasły, ale pewne zdarzenia

trudno będzie zapomnieć, jak choć-

by „scenkę rodzajową”, która roze-

grała się w sali obrad Zgromadzenia

ORA w Łodzi 14 maja 2004 roku.

„Pawle, Pawle, podejmij męską de-

• . apelował Przewodniczący

Zgromadzenia, adw. Sławomierz Ja-

niszewski, do adw. Pawła Wyrwasa.

A chodziło o, bagatela!, rezygna-

cję z kandydowania do ORA. Ta

właśnie rezygnacja miała uratować

honor Prezydium, które przekazało

do komisji wyborczej niepełną li-

stę zgłoszonych z sali kandydatów,

z pominięciem adw. Pawła Wyrwa-

sa. Nie pomogły głosy wsparcia nie-

których kolegów (Andrzeja Lach-

mana, Czesławy Pawłowskiej), aby

Paweł Wyrwas nie rezygnował. Na-

Ciski na „męską” decyzję były tak

duże, że doszło jednak do złożenia

rezygnacji, na oczach 140 adwoka-

łów. Sala nagrodziła ją oklaskami.

I trudno się dziwić, że brawo bili

nawet ci, którzy na co dzień wal-
czą w swojej pracy o eliminację
choćby najdrobniejszych niespra-
wiedliwości. Zmęczenie, związane
z kilkunastoma godzinami „nerwo-
wej nasiadówki”, w nie najlepszych
warunkach lokalowych, przy fatal-
nej pogodzie — doprowadziło do
zaaprobowania w gruncie rzeczy
ludzkiej krzywdy. A przecież wy-
starczyło podjąć inną „męską” de-
cyzję: zlecić wydrukowanie nowych

list; byłaby to kwestia nie więcej po-

noć niż 30 minut. Jednakże dążenie,

to samo od lat, żeby obrady zakoń-

czyć w jeden dzień, przeważyło

wszystkie racje. Z jakąż dezapro-

batą przyjęto wniosek adw. Dariu-

sza Wojnara o przerwanie obrad do

następnego dnia!

Postawa adw. Pawła Wyrwasa

jest godna podziwu; podejrzewam.

że niewiele osób zdobyłoby się na

taki gest. A przy okazji: Szanow-

ni Państwo, Kochani, dokąd tak się

ciągle śpieszymy?

Odprawej: Sekretď:

NRA — adw

Siemiński,

:ytator SA — "7esław

Maslovsski, Prezes

Sądu Apelacyjnego

— Maciej Krzemie-

niewski. Prezes Sądu

— EwuOkręgowego 

Chałubińska, pro-

kurator Prokuratury

Apelacyjnej — Alfit'J

Tuczek: w drugim

'Eie od leHVj: Prezes

Wojewó&kiego Sądu

Administracyjnego 
-

Tomasz Zbrojewski
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adw. Bartosz Kucharski

Bardzo subiektywne
spostrzeżenia z ostatniego
Zgromadzenia

Zamiast wstępu — dowcip

Dlaczego w USA robi się do-
świadczenia na adwokatach, a nie
na szczurach? Z trzech powodów.
Po pierwsze: adwokatów jest wię-
cej. Po drugie: do szczurów perso-
nel medyczny się przywiązuje. Po
trzecie: są rzeczy, których żaden
szczur za żadną kasę nie zrobi.

Pytanie
Czy chcemy być postrzegani jak

adwokaci w USA? Postawmy spra-

wę jasno: niewiele nam brakuje do
tego wizerunku. Przekonanie adwo-

katów, że stanowią elitę społeczeń-

stwa, zupełnie nie odpowiada po-
wszechnym odczuciom. Ośmielę
się wyrazić pogląd, że nie odpowia-

da również rzeczywistości. Dowo-

dzą tego nie tylko artykuły prasowe.

Można było się o tym przekonać,
obserwując choćby przebieg ostat-

niego Zgromadzenia naszej Izby.

Diagnoza

Przyczyny zewnętrzne: nie żyje-
my ani w czasach sanacji, ani socja-

lizmu. Nie ma stanu wojennego ani
terroru. Nie ma już adwokatów
strażników praworządności, którzy,

narażając siebie, bronią dysyden-
łów. Żyjemy w czasach demokracji

i wolnego rynku. Liczy się rozwój
gospodarczy. Liczą się pieniądze.
Kasa — oto, co się liczy. Zamiast dy-

sydentów, adwokaci bronią gang-
sterów, którzy robią kasę na nar-
kotykach, prostytucji i wymuszaniu

haraczy. Przed sądami cywilnymi
adwokaci procesują się o kasę. Tak

przynajmniej są obecnie postrzega-
ni przez społeczeństwo, indoktryno-

wane przez media.

Przyczyny wewnętrzne. Zawód

adwokata zawsze był postrzegany
jako zawód intratny. Dlatego wie-
lu młodych ludzi zdaje na aplikację,
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do rzeczywistości i różny stopień

gotowości reagowania na jej wy-

zwania, jak i, co tu dużo mówić,

obnażył pewien niedowład orga-

nizacyjny w przygotowaniu i prze-

biegu święta korporacyjnej demo-

kracji. Krótko: bałagan w trakcie
wielogodzinnych obrad uniemoż-
liwił choćby przyjęcie uchwały
dotyczącej małej nowelizacji Pra-
wa o adwokaturze, która mogłaby
pozwolić na nabór na aplikację ad-

wokacką (z przeprowadzeniem na-

boru — masowego! — na swoją apli-

kację jakoś tymczasem poradzili
sobie radcowie prawni...). Reflek-
sje po Zgromadzeniu, publiko-
wane w „Kronice”, przynajmniej
w części oddają stan naszej Izby.
Ale przed nami czas jeszcze go-
rętszy — Krajowy Zjazd Adwoka-
tury. Czy zwycięży znów opcja

„dobrze jest, jak jest, wystarczy
ewentualnie drobny makijaż”

czy też nasza korporacja uświa-
domi sobie w pełni, w jak bardzo

zmienionych, w stosunku do lat

1980-tych, warunkach przyszło jej

działać — i będzie umiała się z ty-
mi zmienionymi warunkami zmie-
rzyć? Po to chociaż, by nie słyszeć

powtarzanych jak mantra bzdur, że

Zdjęcie od lewej:

Jak w szkole — pierwsze

rzędy wolne.

Poniżej: Która tojuż

godzina obraw
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w Polsce jest najmniej adwokatów
w stosunku do liczby mieszkań-
ców spośród wszystkich krajów
UE — i cokolwiek byśmy nie robili,
to nasza wina!).

Skoro o potrzebnych i aktual-
nych zmianach mowa: mamy no-
wego ministra sprawiedliwości
radcę prawnego. Niektórzy pewnie
zacierają ręce, pamiętając o ener-
gii, z jaką korporacja radców bro-
niła dotąd swoich interesów, któ-
re po części były też naszymi. Ale
pamiętajmy, o czym pisze Joanna
Agacka-lndecka, że radcowie do-
stali być może oręż w walce o te
cele, które nie są z naszymi toż-
same: proponują dla siebie znie-
sienie ograniczeń do prowadzenia
spraw osób fizycznych oraz roz-
szerzenie uprawnień do prowa-
dzenia spraw rodzinnych. Znowu
spisek wrogich adwokaturze sił?
Przypomnijmy zatem: ministrowie
sprawiedliwości adwokaci po
objęciu stanowiska nie uwzględ-
niali potrzeb swojego środowiska,
NRA zaś była nieobecna w czasie
uchwalenia ustawy „o praniu brud-
nych pieniędzy” i ograniczeniu
ochrony tajemnicy adwokackiej.
Nie mamy siły przebicia? A czy
wykorzystujemy stosowne narzę-
dzia, żeby ją uzyskać? Trzeba by
jednak zmienić się wewnętrznie
(proszę przeczytać refleksje apli-
kantów adwokackich nad prze-
biegiem szkolenia aplikanckie-

go — jak wiele tam zaniechania ze
strony uznanych członków Pale-

stry) — i zmienić nasz zewnętrzny

wizerunek. Może po prostu boimy

się: pyskatych dziennikarzy, nie-

odpowiedzialnych i populistycz-

nych polityków? Sądzę jednak, że

nasz podstawowy problem to cią-

gle królowanie myślenia: „głową

muru nie przebijesz; dobrze jest,

jak jest; lepiej się nie wychylać, bo

jeszcze się coś zepsuje; moja kan-

celaria mimo wszystko jakoś sobie

poradzi.” Jeśli tak — jaki sens ma

odwoływanie się do dawnych au-

torytetów Palestry, do etosu?
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skuszonych wizją pieniędzy. Po-

tem dla pieniędzy manipulują fak-

tami i przepisami. Przypadki adwo-

katów, którzy dla pieniędzy wikłają

się w afery kryminalne, są częstsze

niż kiedyś. Największe znaczenie

ma jednak okoliczność, że adwo-

kaci w pewnym momencie zaczęli

traktować swój samorząd jako śro-

dek do obrony monopolu w zakresie

świadczenia usług prawnych. Jako

sposób na zagwarantowanie dostat-

niego bytu swoim rodzinom, a w

przyszłości rodzinom swoich dzie-

ci. Jak koterię, do której przyjmuje

się tych, których się zna, oraz towa-

rzystwo wzajemnej adoracji, gdzie

na liderów wybiera się tych, któ-

rych się lubi.

Remedium

Najważniejsze środki zaradcze

można ująć w trzech punktach. Była

o tym mowa na Zgromadzeniu. Po

pierwsze, trzeba pozbyć się czar-

nych owiec. W ewidentnych spra-

wach sąd samorządowy powinien

działać zdecydowanie. Po drugienależy podnieść standardy 
wykony.

wania zawodu i dbać o ich utrzyma.
nie. Trzeba ograniczyć liczbę apli-
kantów, przyjmując w ich szeregi
jedynie najlepszych, 

niekoniecznie
najlepiej ustosunkowanych. 

Nale-
ży podnieść poziom szkoleń, zapra-
szając tych adwokatów, którzy chcą
i potrafią je prowadzić, oraz przed-
sławicieli innych zawodów prawni-
czych i pracowników naukowych
Po trzecie, adwokatura musi głośno
wypowiadać się w sprawach nurtu-
jących społeczeństwo oraz podej-
mować realne środki obrony swoich
praw. W wielu kwestiach możemy
czerpać przykłady od radców praw-
nych.

Lekarze

Opinia, że czasy adwokatów-
humanistów należą do przeszłości.
wydaje się błędna. Teraz bardziej
niż kiedykolwiek potrzeba wartości
i autorytetów. Palestra potrzebuje
takich ludzi, jak Mec. Olczyk, Mec.

Z lewej:

Pożegnalne

przemówienie

Prezesa SA

— Macieja

Krzemieniewskiego

OrOrOrąrOrOrO,OrO
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Skolecka-Kona, Mec. Głogowski.

Potrzeba humanistów i nauczycie-

li, którzy reprezentują dawną adwo-

katurę, cieszącą się społecznym pre-

stiżem. Z drugiej strony, potrzeba

także praktycznego wykształcenia,

znajomości gospodarki, wyczucia

rynku oraz umiejętności wykorzy-

stania zdobyczy techniki. Potrzeba

zaangażowania, młodości, nowo-

czesności, żeby adwokatura mogła

odnaleźć się w nowych realiach.

Trzeba takich ludzi, jak Mec. Agac-

ka-lndecka.

Jednak potrzeba jeszcze kogoś,

kto — będąc pomostem pomiędzy

starą a nową adwokaturą — zapewni

sprawne kierownictwo. Kto odważy

się mówić głośno o każdej sprawie

istotnej dla adwokatury. Także wte-

dy, gdy trzeba będzie wypowiadać

poglądy niepopularne i komuś się

narazić. Potrzeba kogoś budzącego

szacunek, niekoniecznie powszech-

ną sympatię. frewnego siebie, obiek-

tywnego i pryncypialnego. Ten ktoś

nie musi ładnie wyglądać ani być
naszym dobrym znajomym. Pale-
stra jest przecież w trudnej sytuacji,
bo niektórzy adwokaci zaczęli my-
śleć takimi własnie kategoriami: po-
dobania się i znajomości.

Zamiast końca — anegdota

Starałem się o obsługę prawną
dużego przedsiębiorstwa. Zaprosze-
nie wyszło od mojego kolegi, któ-
ry tam pracował. Dyrektor przed-

siębiorstwa był Holendrem, więc
rozmowy toczyły się po angielsku.
Przegrałem, bo znalazł się praw-

nik gotowy dzielić koszty z klien-
tem. Mój przyjaciel miał wpływ na
decyzję, ale wybrał ofertę najko-
rzystniejszą dla firmy. Przez chwi-
lę miałem mu to zresztą za złe. Kie-

dy ostateczny wynik nie był jeszcze

znany, pytałem, kogo szuka Holen-

der. Według słów mojego przyjacie-

la, powiedział on: „We need kind of

buldozer.” Chodziło o kogoś, kogo

posyła się tam, gdzie inni nic nie

wskórali. Kogoś, kto rozwali głową

mur, gdy będzie trzeba. Wydaje się,

że palestra, by zmienić swój wize-

runek, potrzebuje kogoś bardzo zde-

cydowanego.

I jeszcze epilog

Na ostatnim Zgromadzeniu zna-

lazłem się wśród mniejszości. Chy-

ba jednak nie jestem odosobniony

w opinii, że w wyjątkowych chwi-

lach potrzeba ludzi do specjalnych

zadań. Obecnie nie wystarczy su-

mienny urzędnik i dobry admini-

strator, który będzie robił, co do nie-

go należy. Nie chodzi też o kogoś,

kto — imponując wdziękiem oraz

elokwencją — będzie błyszczał na

salonach. Ludzie o cechach, które

opisałem, są oczywiście potrzebni.

Jednak u steru powinien stać ktoś,

kto, będąc sprawnym organizato-

rem i dobrym prawnikiem, będzie

równocześnie zdeterminowany,

a przede wszystkim skuteczny.

Chcę, byśmy za trzy lata gratu-

Iowali Dziekanowi i Radzie energii,

konsekwencji oraz skuteczności.

IOrOrOrOrO„OMOa orało mo
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adw. Tadeusz Szczerbic

Rzeczywistość i wyobrażenia...

Uczestnictwo 15 maja 2004 roku
w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej
Łódzkiej dostarczyło mi spostrze-
żeń i odczuć na temat działalności
Adwokatury we współczesnych wa-
runkach.

Reprezentatywni przedstawicie-
le naszej Izby — pretendenci do fo-
tela Dziekana Okręgowej Rady Ad-
wokackiej: adw. adw. Andrzej Pelc,
Joanna Agacka-lndecka i Zbigniew
Wodo — przedstawili w przemówie-

niach szeroki program swojej ewen-
tualnej kadencji.

Obok pragmatycznej wizji, obej-
mującej całokształt zadań i sposób
pełnienia funkcji, Andrzej Pelc ujaw-

nił przywiązanie do zasad obowiązu-

jących samorząd adwokacki, a więc

całkowitą samodzielność w przygo-
towaniu i kształtowaniu profilu ad-
wokata do wykonywania zawodu,
jego miejsca pracy, odpowiedzialno-

ści i dyscypliny; Joanna Agacka-ln-

decka uznała, że fundamentalne cele

zawodu winny nadal podlegać do-

tychczasowym procedurom, należy

jednak zliberalizować reguły do-

puszczalności reklamy i konkuren-

cyjności. Zbigniew Wodo uznał za

bezwzględnie konieczne zachowanie

humanistycznego oblicza, w prakty-

ce zawodowej i życiu, adwokata, ilu-

strując swoje stanowisko utworem

autorstwa św. Tomasza.

Nie było przyzwolenia na plany

sformułowane ostatnio przez poli-

tyków, fundamentalnie przeobraża-

jące Prawo o adwokaturze w zespół

norm administracyjnych i porząd-

kowych. Uznano zgodnie, że pozba-

wienie Adwokatury prawa kształ-

cenia adwokatów, egzaminowania

ich i dopuszczania do zawodu, jest

przekreśleniem idei samorządności,

a tym samym racji bytu Adwokatu-

ry jako samodzielnego, niezależne-

go od władz administracyjnych pań-

stwa, podmiotu.

Z zadowoleniem zauważyłem,

że wszyscy kandydaci na stanowi-
sko Dziekana podkreślali wierność
zasadom etycznym i godności ad-
wokata w służbie obywatelskiemu
społeczeństwu i poszczególnym

obywatelom. W związku z członko-

— adw. Andrzej Pelc:

rozmowa o polityce czy opalestrze?

stwem Polski w Unii Europejskiej
wyrażono przy tym przekonanie, że
samorząd polskiej Adwokatury po-
zostanie elementem tożsamości na-
rodowej oraz gwarancją suwerennej
odpowiedzialności za kształt i roz-
wój korporacji adwokackiej.

Wyobrażenie o miejscu i charak-
terze Adwokatury polskiej przedsta-
wił adw. Andrzej Wosiński. Uznał
on, że projekty zmian w Prawie
o adwokaturze zmierzają do wyeli-
minowania jej jako samodzielnego
czynnika w ważnej dziedzinie życia
publicznego — współtworzenia i sto-

sowania prawa.

Wyraziłem podczas obrad za-
strzeżenie co do tendencji do zastę-
powania elektoratu w wysuwaniu

kandydatur do funkcji w strukturze

samorządu adwokackiego. Jest ona

błędna, bo ogranicza pełną swobo-
dę kształtowania przedstawiciel-

stwa oraz wpływa na decyzję wybor-

ców. W części merytorycznej obrad

wypowiedziałem się za wzmocnie-
niem roli rzecznika dyscyplinarnego,

przeciwstawiłem się też rozluźnieniu

„Droro OFOrOrOrO O
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reguł dotyczących reklamy i konku-

rencji, gdyż prowadzi to do obniże-

nia prestiżu adwokata i osłabia jego

adw. Jarosław Moc

Kilka uwag o opodatkowaniu
autorytet. Uważam też, że zarzut ne-

potyzmu, podnoszony przez media

i niektóre ogniwa władzy wykonaw-

czej, jest bezzasadny, albowiem de-

monizuje jedynie fakt naturalnego

wsparcia bliskich, w rodzinie adwo-

kata, adeptów prawniczego powoła-

nia. W istocie — ostatni okres ujaw-

nia zjawisko swobodnego dostępu

młodzieży do szeregów Adwokatu-

ry, a ograniczenia są pochodną wy-

magań: wiedzy i ogólnych walorów

intelektualnych.

Z atmosfery Zgromadzenia (czę-

ści do przerwy 0 13.20) i wypowie-

dzi mówców wysnułem wniosek,

że ewolucja jest naturalnym ele-

mentem historii i staje się regulato-

rem życia oraz rozwoju jego form,

a zmienność narzuca czas i stan

świadomości. Starożytni określali

go mianem ingenium. Dopuszczali

jego działanie wszędzie tam, gdzie

substancja społeczna wymykała się

spod kontroli.

Samorządność przypomina ten

twórczy, samorodny fenomen, a w

konfrontacji z nim przegrywa nakaz

administracyjny i akt władzy.

„urzędówek”

Jednym z najważniejszych pro-
blemów nurtujących ostatnio na-
sze środowisko jest kwestia opo-
datkowania podatkiem od towarów
i usług VAT tzw. „urzędówek”.
Przed wejściem w życie nowej usta-
wy o podatku od towarów i usług
„urzędówki” były zwolnione z te-
go podatku na mocy przepisów wy-
konawczych do ustawy. Zwolnienie
dotyczyło spraw cywilnych i kar-
nych prowadzonych z urzędu, nie
dotyczyło zatem, nie wiedzieć dla-
czego, spraw administracyjnych,
rozstrzyganych przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym.

W pracach nad nową ustawą
zapowiadano, iż wynagrodzenie
z tytułu „urzędówek” nie będzie

już zwolnione od opodatkowania
na podstawie przepisów wyko-
nawczych, lecz będzie wyłączone
z zakresu podmiotowego ustawy,

co ma pewne znaczenie, nieistotne
jednak dla kwestii opodatkowania
wynagrodzenia. Po wejściu w życie

ustawy z 11.03.2004 r. opodatku
od towarów i usług stało się jasne,

Wprzerwie... i podczas obrad.
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iż wynagrodzenie z tytułu „urzę-

dówek”, wbrew zapowiedziom,

jest opodatkowane podatkiem od

towarów i usług. Ustawodawca

w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy dokonał

wyłączenia przychodów osób, któ-

rym organ władzy lub administracji

państwowej albo samorządowej,

sąd lub prokurator, na podstawie
właściwych przepisów, zlecił

wykonanie określonych czynności.

Zawęził jednak powyższe czynności

tylko do takich, które spełniają
następujące warunki:

po pierwsze: osoby z tytu-

łu wykonywania czynności muszą
być związane ze zlecającym wyko-

nanie czynności (w tym przypad-

ku sądem lub prokuratorem) wię-
zami tworzącymi stosunek prawny
pomiędzy zlecającym wykonanie

czynności i wykonującym zlecane
czynności;

— po drugie: więzy te muszą do-

tyczyć warunków wykonywania
czynności, wynagrodzenia i odpo-

wiedzialności zlecającego wykona-
nie tych czynności.

9
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Oznacza to, że wynagrodzenie
z „urzędówek” nie podlegałoby po-
datkowi od towarów i usług, jeże-
li sąd określałby nam np. warunki
prowadzenia obrony z urzędu, wy-
nagrodzenie za tę obronę, a także
określona byłaby odpowiedzialność
sądu wobec adwokata z tytułu pro-
wadzenia obrony z urzędu. W spra-
wach prowadzonych z urzędu speł-
niony jest tylko jeden z wyżej
wymienionych elementów, tzn. sąd
określa adwokatowi wynagrodze-
nie, nie określa natomiast z całą
pewnością warunków prowadzenia
obrony z urzędu czy też sprawy cy-
wilnej. Nie jest także w stosunku do
nas w jakikolwiek sposób odpowie-
dzialny.

Ponieważ wszelkie ulgi, zwol-
nienia i wyłączenia, jako narusza-
jące zasadę powszechności opo-
datkowania, zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem NSA muszą być in-
terpretowane w sposób ścisły, przy
zastosowaniu wykładni gramatycz-
nej, zatem z treści przepisu art. 15
ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od
towarów i usług z 11.03.2004 r. nie
da się w żadnym wypadku wypro-
wadzić wniosku, iż wynagrodzenie
z tytułu „urzędówek” nie podlega
przepisom ustawy o podatku od to-
warów i usług. Powoduje to poważ-
ne problemy dla adwokatów świad-

czących pomoc prawną z urzędu. Po

pierwsze, wynagrodzenie adwokata,

zasądzane przez sąd, jest wynagro-

dzeniem brutto — musi zawierać

w sobie podatek od towarów i usług.

Powinniśmy zatem sprawdzać, ja-

kie kwoty zasądził nam sąd, gdyż na

konto bankowe otrzymujemy kwoty

netto po potrąceniu zaliczki na po-

datek dochodowy -— i od kwoty za-

sądzonej naliczyć stosowny podatek

od towarów i usług, a nie od kwoty

wpłaconej. Po drugie, sądy powinny

brać pod uwagę fakt opodatkowa-

nia podatkiem od towarów i usług

wynagrodzenia z tzw. „urzędówek”

i obliczać zaliczkę na podatek do-

chodowy od kwoty wynagrodze-
nia pomniejszonego o podatek od

towarów i usług. W chwili obecnej
dzieje się na odwrót: sądy potrąca-

ją zaliczkę na podatek dochodowy
od całej kwoty wynagrodzenia, któ-

re zawiera także w sobie podatek od
towarów i usług. Płacimy więc za-
liczkę w części od podatku od towa-
rów i usług. Po trzecie, otwarta po-
zostaje kwestia fakturowania przez
nas tzw. „urzędówek”. Należało-
by chyba wskazywać właściwy sąd
lub prokuratora jako nabywcę usłu-
gi świadczonej przez adwokata. Po
czwarte, faktura taka powinna być
wystawiona w dacie uprawomoc-
nienia się orzeczenia zasądzającego

Obok: Akt vvybołczy.

Poniżej: Czy srogi wyraz twarzy Przewodni-
czącego Zgromadzeniapomógł w sprawnym
przebiegu obrad?

.4

wynagrodzenie, a nie w chwili jego
otrzymania, co spowoduje, iż pła-
cić będziemy podatek od towarów
i usług od wynagrodzenia, które
otrzymamy w przyszłości, będzie-
my zatem kredytować Skarb Pań-
stwa. Po piąte, w przypadku spółek
adwokackich, podatnikiem podat-
ku od towarów i usług jest spółka
a nie adwokat — w tym przypad-
ku wspólnik, który jest z kolei peł-
nomocnikiem z urzędu. Oznacza
to konieczność prowadzenia osob-
nej ewidencji VAT-owskiej dla po-
trzeb spraw z urzędu, bowiem obrót
z tytułu tych spraw nie mógłby być
ujęty w ewidencji spółki, jako nie-
świadczącej pomocy z urzędu.

Problemami powyższymi zaję-
ła się Naczelna Rada Adwokacka,
która dwukrotnie zwróciła się do
Ministra Finansów, a także 9 sierp-
nia br. — do Ministra Sprawiedliwo-
ści. Minister Finansów uchylił się
od jednoznacznej odpowiedzi, za-
sugerował jednak, iż „urzędówki”
są opodatkowane podatkiem od to-
warów i usług. Minister Sprawie-
dliwości nie odpowiedział na pismo
do dziś.

W sprawie niniejszej jedynym
wyjściem z sytuacji jest nakłonie-
nie ustawodawcy (Sejmu) do zmiany
treści art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o po-

datku od towarów i usług bądź treści

załącznika nr 4 do ustawy, w którym
wymienione są usługi zwolnione od
podatku, co z istoty rzeczy jest pro-
cesem długotrwałym i z pewnością
nie nastąpi w tym roku.

Z uwagi na powyższe Okręgo-
wa Rada Adwokacka w Łodzi przy-
gotuje dla wszystkich adwokatów
wzór zapytania do organu podatko-
wego, które będziemy mogli złożyć
właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego w trybie art. 14 a usta-
wy Ordynacja podatkowa. Infor-
macja organu będzie wiążąca dla
poszczególnych adwokatów, a jed-

nocześnie powinna rozwiać wszel-
kie wątpliwości.

Zainteresowanych materiałami
źródłowymi odsyłamy na stronę in-

ternetową łódzkiej ORA.
(red.)
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21 czerwca br. podczas wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele różnych korporacji zawodowych przed-

stawili na konferencji prasowej wspólne stanowisko, którego inicjatorem był adw. Jerzy Szczepaniak.
(red.)

LIST OTWARTY

Przedstawicieli Organizacji Zawodowych
Lekarzy, Radców Prawnych i Adwokatów

Niska frekwencja w wyborach

do Parlamentu Europejskiego jest

kolejnym dowodem braku zaufania

Polaków do elit politycznych. W ta-

kiej sytuacji szczególne znaczenie

mają głosy tych, dla których dobro

ojczyzny jest najważniejsze, choć

nie są zaangażowani w działalność

partii politycznych. Przykładem ta-

kiego głosu jest List otwarty inte-

lektualistów opublikowany w „Rze-

czypospolitej”

Przedstawiciele organizacji śro-

dowiskowych łódzkich Lekakzy,

Radców Prawnych i Adwokatów

podejmują inicjatywę integracji śro-

dowisk inteligencji w celu przymu-

szenia przedstawicieli władzy do

niezwłocznego rozwiązywania wę-

złowych dla Polski problemów.

Większość przedstawicieli klasy

politycznej jest skompromitowana

nieudolnością, prywatą, a czasami

działalnością przestępczą. Politycy

nie ponoszą odpowiedzialności za

swoje szkodliwe dla Polski działa-

nia.

Uważamy za celową zmianę or-

dynacji wyborczej i wprowadze-

nie okręgów jednomandatowych,

aby wyborcy mogli głosować na

konkretne osoby, a nie partie. Taki

system umożliwi rozliczanie osób

sprawujących władzę z ich działań.

Widzimy też potrzebę znacznego

ograniczenia lub zniesienia immu-

nitetów parlamentarnych.

Ludzie, którzy aspirują do orga-

nów władzy i administracji, muszą

mieć czyste ręce i być poza wszelki-

mi podejrzeniami.

Dotychczasowe formy działania
państwa i jego omnipotencja przy-
noszą Polsce szkody zamiast po-
żytków. Wzywamy więc do ogra-
niczenia centralnych regulacji
życia społecznego i gospodarczego.

W demokratycznym państwie mak-

symalny zakres władzy powinien

przysługiwać władzom lokalnym

i samorządom. W ostatnim czasie

podejmowane są szkodliwe próby

ograniczenia takich uprawnień.

Polska nie jest niestety państwem

prawa. Szerzy się korupcja, Polacy

nie czują się bezpiecznie na ulicach

ani w swoich domach. Podstawową

przyczyną korupcji jest nadmierna

władza w rękach urzędników i po-

lityków oraz uznaniowość ich decy-

zji i niejasność przepisów. Należy tę

władzę i uznaniowość ograniczyć.

Konieczne jest usprawnienie

działań policji i bardziej efektyw-

ne zwalczanie przestępczości. Od

wielu lat słyszymy tylko puste ha-

sła i deklaracje zamiast konkretów.

Należy więc poważnie rozważyć

potrzebę zmiany dotychczasowe-

go systemu i wprowadzić wybie-

ralność przez społeczności lokalne

okręgowych prokuratorów i szefów

policji.

Natychmiastowej reformy wy-

maga system ochrony zdrowia

i ubezpieczeń zdrowotnych. Refor-

ma tego systemu musi być połączo-

na ze zmianą finansowania służby
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zdrowia i wprowadzeniem rzeczy-

wistej konkurencyjności między pu-

blicznymi i niepublicznymi zakła-

dami opieki zdrowotnej.

Nieskuteczne są dotychczasowe

zabiegi zmierzające do ogranicze-

nia bezrobocia. Bezrobocia nie da

się zlikwidować bez zmniejszenia

nadmiernych obciążeń finansowych

przedsiębiorców, zwłaszcza małych

i średnich firm.

Wierzymy, że Polacy są w sta-

nie swoim zdecydowanym głosem

wymusić naprawę państwa. Zwra-

camy się więc do wszystkich śro-

dowisk o przyłączenie się do naszej

inicjatywy.

Podpisali:

Przewodniczący Zarządu Regio-

nu Łódzkiego Ogólnopolskiego Zw.

Zaw. Lekarzy — dr Sławomir Zim-

ny; Dziekan Okręgowej Izby Rad-

ców Prawnych -- dr Marek Śnie-

gucki; Dziekan Okręgowej Rady

Adwokackiej — adw. Andrzej Pelc;

Członek Ogólnopolskiego Zw. Zaw.

Lekarzy — dr Mirosław Stelągow-

ski; Wicedziekan Okręgowej Izby

Radców Prawnych — Czesława Ko-

łuda; Członek Okręgowej Rady Ad-

wokackiej — adw. Jerzy Szczepa-

niak; Rzecznik Odpowiedzialności

Zawodowej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej w Łodzi mgr Anna A.
Piotrowska; Wiceprezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej — dr Wojciech
Giermaziak.
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Jolanta Noculak, Andrzej Grabiński, Bartosz Grohman

Pierwsza ogólnopolska anonimowa ankieta

dotycząca szkolenia aplikantów adwokackich

Przedstawiamy lwniki pierwszej
ogólnopolskiej ankiety rozpisanej
wśród aplikantów adwokackich na
temat ich szkolenia. Pytania ankiety
publikujemy na kolejnych stronach,
wraz z odpowiedziami responden-
łów łódzkich.

(red.)

W maju 2004 r. z inicjatywy ad-

wokatów: Andrzeja Grabińskiego

i Bartosza Grohmana została spo-
rządzona i rozesłana anonimowa an-

kieta, której adresatami byli aplikan-
ci adwokaccy ze wszystkich izb.

Ankieta zawierała 19 pytań, a jej

celem było uzyskanie opinii co do
konkursu na aplikację oraz dotych-

czasowego przebiegu szkolenia
aplikantów adwokackich, a także

ewentualnych zmian w tym za-

kresie. Do połowy lipca 2004 70.00%
r. otrzymano 689 ankiet z 18
na 21 izb prowadzących szko-
lenia. Badaniem objęto zatem
57,3 % ogółu aplikantów ad- 4000%
wokackich (w czerwcu br. na

listach aplikantów adwokac-

kich we wszystkich izbach
wpisanye były 1203 osoby). 1000%

Analizę porównawczą prze-

prowadzono w oparciu o:

cały kraj; Rys. 1

małe izby na podstawie:

bydgoskiej, częstochowskiej,

koszalińskiej, radomskiej i zie-

lonogórskiej;

duże izby na podstawie: kato-

wickiej, łódzkiej, poznańskiej,

warszawskiej i wrocławskiej;

izbę warszawską.

Największa liczba ankietowa-

nych rozpoczęła aplikację w 2003

r. — 39,9%, następnie w 2002 r. —

22,1%, w 2001 r. - 21,6%, w 2004

r. -12,6%, aw 2000 r. - 2,5%, od-

12

powiedzi na pytanie nie udzieliło

1,3%. Ponadto dla większości bada-

nych, bo aż dla 93,2%, aplikacja ad-

wokacka jest pierwszą, którą rozpo-

częli, jedynie 6,2% ankietowanych

przed rozpoczęciem aplikacji adwo-

kackiej ukończyło aplikację

sadową, prokuratorską, rad-

cowską bądź notarialną.

W skali kraju dla większo-

ści ankietowanych, 60,8%, eg-

zamin na aplikację był trud-

ny, dla 37,2% średnio trudny

a zaledwie dla 1,7% łatwy, od-

powiedzi nie udzieliło 0,3%.

6000%

30.00%

Rys. 2

Tendencja ta jest zbliżona zarówno

dla małych, jak i dużych izb, moc-

niej wyróżnia się tu Warszawa: dla

połowy uczestników konkurs był

trtAny

średnio trudny

łatwy

brak odpow

Polska małe Izby duże izby Warszawa

Skala trudności egzaminu

na aplikację adwokacką

trudny, dla 44,9% średnio trudny,
a dla 5,1% łatwy.

W skali kraju większość
aplikantów, 63,7%, uważa, że
konkurs na aplikację powinien

być przeprowadzony w róż-

nych terminach, indywidualnie

ustalanych w danej izbie, nato-

miast 36,2% wyraża pogląd, że
konkurs powinien być przepro-

wadzany w jednym terminie

50.cn•s

3000%

izbach, a 0,1% nie udzieliło odpo-
wiedzi. Tendencja ta jest charakte-
rystyczna także dla małych i dużych
izb, natomiast w stolicy zdanie apli-
kantów w tej kwestii rozkłada się
dokładnie po połowie.

terrrr

rozne

duże

Terminy konkursu na aplikację adwokacką

Kolejne pytanie dotyczyło for-
my konkursu na aplikację adwo-
kacką. W skali kraju przeważająca

liczba ankietowanych, 72,7%, opo-
wiedziała się za przeprowadzeniem

konkursu w dwóch formach: zarów-

no pisemnego testu, jak i ustnych
wypowiedzi, 19,7% badanych pre-

ferowało jedynie formę ustną eg-

zaminu, a 6,5% wolałoby jedymie
formę testu pisemnego, 0,1% nie

udzieliło odpowiedzi. Podobnie

przedstawia się sytuacja w dużych

izbach; nieco większe zróżnicowa-

nie można zaobserwować w małych

izbach, gdzie tylko 66,7% wybrało

obie formy konkursu; przesunięcie
to nastąpiło na rzecz formy ustnej

egzaminu. W Warszawie natomiast

rna& Izby du2e Izby

w całym kraju we wszystkichRys. 3 Forma konkursu na aplikację
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zdecydowanie wyższy odsetek osób

był za obiema formami konkursu —

aż 89,7%, a za formą wyłącznie ust-

ną tylko 2,6%.

Dalsza część ankiety poświę-

cona została zagadnieniom zwią-

zanym z przebiegiem aplika-

cji i ewentualnymi zmianami

programu szkolenia. Jedną

z poruszanych kwestii była

podstawa prawna odbywa-

nia aplikacji. Dla większości
4003%

badanych, 69,1%, podstawą

aplikacji powinna być umo-

wa o pracę zawierana z radą 000%

adwokacką bądź patronem — Rys. 5

adwokatem, natomiast 30,9 %

uważało, że może to być inna, do-

wolna forma. W przypadku małych

i dużych izb ponad 73% ankieto-

wanych opowiedziało się za umo-

wą o pracę, natomiast w przypadku

Warszawy tę formę podstawy apli-

kacji wybrało zaledwie 35,9%.

7000%

duże

Rys. 4 Podstawa odbywania aplikacji

Badaniom zostały poddane także

relacje łączące aplikanta z patronem

— adwokatem, z zastosowaniem ska-

li ocen od 2 do 5, przy czym

2 to ocena niedostateczna, 3 —

ocena dostateczna, 4 — ocena

dobra i 5 — ocena bardzo do-

bra. W skali kraju większość

ankietowanych, 73,9%, oceni-

ła relacje z patronem jako bar-

dzo dobre, 18,1% jako dobre,

5,8% jako dostateczne, a 2,2%

jako niedostateczne. Podobnie

90.00%

20.00%

000%

miast w stolicy znacznie mniej osób
bardzo dobrze oceniło relacje z pa-
tronem — jedynie 59%, wyższy jest

odsetek aplikantów oceniających te

relacje dostatecznie — 16,7% i nie-

dostatecznie — 5, 1 0/0.

zby dize zby Varszďwa

Relacje łączące aplikanta z patronem

Kolejne zagadnienie w ankie-

cie dotyczyło programu szkolenia

aplikantów adwokackich i doboru

przedmiotów. Większość aplikan-

łów w skali kraju, 74,7%, uważa, że

dobór tematów objętych programem

szkolenia jest trafny i spełniający

ich Oczekiwania, przeciwnego

zdania było 23,1%, na-

tomiast odpowiedzi nie

udzieliło 2,2%. Tenden

cja ta została zachowa- 7000%

na zarówno w przypad

ku małych i dużych izb,

a w izbie warszawskiej

liczba osób zadowolo- 10000,6

nych z programu szko-

lenia spadła do 61,5%, Rys. 7
zaś niezadowolonych
wzrosła do 38,5%.

Osoby, które wyrażały pogląd,

że program szkolenia nie spełnia

ich oczekiwań, najczęściej w uza-

trafna nitrafr•

małe duze žby Warszaw a

kształtuje się sytuacja w ma-

łych i dużych izbach, nato-
Rys. 6 Trafność doboru tematÓw

objętych programem szkolenia
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sadnieniu swoich poglądów powo-

ływały się na brak lub niewystar-

czającą ilość zajęć praktycznych,

za dużą ilość zajęć teoretycznych,

za mało zajęć z prawa Unii Europej-

skiej i prawa gospodarczego oraz

jego odgałęzień (prawo finansowe,

podatkowe, papierów wartościo-

wych, bankowe itp.), za małą ilość

zajęć ze specjalistami z dziedzin po-

zaprawnych i za małą liczbę casu-

sów. W kwestii dotyczącej korzy-

stania w trakcie szkoleń z casusów

aż 79,3% aplikantów w skali kraju

uważało, że pomocnym w realiza-

cji programu szkoleniowego byłoby

opracowywanie casusów z różnych

dziedzin prawa, przeciwnego zdania

było 20%, a odpowiedzi nie udzieli-

ło 0,7%. Zbliżone wyniki uzyskano

w małych i dużych izbach, podczas,

gdy w Warszawie nieco mniej ba-

danych, 74,4%, było zainteresowa-

nych realizacją w trakcie szkolenia

casusów.

za • przeciw brak odpowtedzi

Pdska duże izby Warszawa

Przydatność wali:acji casusów

w trakcie szkolenia

Następnie poddano badaniu dłu-

gość i częstotliwość organizowania

zajęć dla aplikantów adwokackich.

W skali kraju, najwyższy odsetek

ankietowanych, 44,3%, uważał, że

jedno spotkanie szkoleniowe po-

winno obejmować 3-4 jednost-

ki lekcyjne, 38,8% opowiedziało

się za 2-3 jednostkami lekcyjnymi,

15,2% wybrało opcję 4-6 jednostek

lekcyjnych, zaledwie 1,6% zgodzi-

łoby się na zajęcia przekraczające

6 jednostek lekcyjnych, a 0,1% nie

udzieliło odpowiedzi. W małych

i dużych izbach występuje podob-

13
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na tendencja, natomiast w lekkim
stopniu różni się Warszawa, w któ-
rej wprawdzie na pierwszym miej-
scu znalazła się opcja zajęć z 3-4
jednostkami lekcyjnymi — 47,4%,
a na drugim z 2-3 jednostkami lek-
cyjnymi, ale o wyższym procencie —

46,2% — niż w pozostałej części kra-
ju, natomiast zajęcia o długości 5-6
jednostek lekcyjnych wybrało zale-
dwie 5,1%.

szawie zmniejszyła się liczba

osób, które byłyby zaintereso-

wane uczestniczeniem w zaję-

ciach od poniedziałku do piąt-

ku do 82,1%.

Kolejna kwestia w ankiecie

poruszała problem formy kolo-

kwium zaliczeniowego po każ-

dym semestrze zajęć dla apli-

kantów adwokackich. W skali

kraju większość badanych, Rys• Il Celowość ołganizowania

50.00%

35,00%

10,00%

62'3%' Wybrała formę

ustnej wypowiedzi, 22,8%

chętnie zdawałoby kolokwium

zarówno w formie ustnej wy-

powiedzi, jak i pisemnego te-

stu, a 13,9% opowiedziało się

jedynie za testem pisemnym,
na pytanie nie odpowiedział

Rylska małe Izby duże izby Warszawa

Rys. 8 Liczba jednostek lekcyjnych po 45 minut

w trakcie jednego spotkania szkoleniowego

1%. Mniej więcej przybliżo-

ną tendencję można zaobser-

wować w małych i dużych

izbach, natomiast w Warsza-

W skali kraju zdecydowana 
większość aplikantów adwokac- 

kich, aż 90,6%, wolałaby, aby za- 

wie liczba osób, która wybrałaby
formę ustnego kolokwium jest jesz-

cze wyższa i wynosi 79,5% przy
jęcia odbywały się w dowol-
nym dniu od poniedziałku do
piątku, jedynie 9,3% miałaby

ochotę uczestniczyć w zaję-

ciach organizowanych w so-

boty, a 0,1% nie udzieli-

ło odpowiedzi. W przypadku

dużych izb sytuacja przedsta-

wia się podobnie, w małych

izbach aż 97,8% wybrała-

by zajęcia od poniedziałku

do piątku, natomiast w War-

a ustna wypowiedź • pasernny O obe brrny

70W%

6000%

4000%

3000%

2000%

1000%

Pdska małe izby di12e 'Zby

Polska awe Izby d'aeeby

Rys. 10 Forma kolokwium zaliczeniowego

a brü

Warszawa

znacznym spadku zaintereso-
wanych zaliczeniem wyłącz-
nie w formie pisemnego testu
do 3,8% i przy wzroście

przychylnie nastawio-

nych do zaliczeń w obu
formach do 14,1%.

Następnym tematem

poruszonym w ankiecie

była celowość organi-

zowania 2-3 dniowych

szkoleń wyjazdowych.
W skali kraju zdecydo-

2-3 dniowych szkoleń wyjazdowych

nych, bo 88%, zauważyła taką po-
trzebę, a tylko 11,9% nie widzia-
ło sensu w organizowaniu szkoleń
poza terenem własnej izby, odpo-
wiedzi nie udzieliło 0,1%. Podob-
ne poglądy przedstawiali aplikan-
ci z małych i dużych izb, natomiast

w przypadku stolicy liczba aplikan-

łów aprobujących szkolenia wyjaz-

dowe jest niższa o około 10%.

Szkolenia wyjazdowe, zdamem

większości ankietowanych, 63,6%

w skali kraju, powinny być orga-
nizowane wspólnie dla aplikantów
i adwokatów, 25,4% była za or-

ganizowaniem szkoleń wyłącznie
dla aplikantów, a 11% nie udzieli-
ło odpowiedzi. Zbliżoną tendencję

można zaobserwować w małych

i dużych izbach, aw Warszawie

zmniejszyła się nieco, do 57,7%

liczba osób, które chciałyby, aby

szkolenia były wspólne dla aplikan-

łów i adwokatów.

Odnośnie kwestii związanej
z zasięgiem szkoleń wyjazdowych,
głosy aplikantów w skali kraju były

podzielone: 38% chciałoby, aby

odbywały się one regionalnie w ob-

izby

Rys. 9 Dni tygodnia, w których powinny odbywać

się zajęcia szkoleniowe

14

wana większość bada- Rys. 12 Organizowanie wspólnych szkoleń
wyjazdowych dla aplikantów i adwokatów
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rębie kilku izb, 23,8% — aby

obejmowały one cały kraj,

22,8% — w ramach jednej izby,

a 15,4% nie udzieliło odpowie-

dzi. Podobne poglądy prezen-

towali badani z dużych izb,

natomiast w małych izbach

i stolicy sytuacja wygląda nie-

co inaczej. W małych izbach,

w stosunku do kraju, wzrosła

o około 10% liczba osób, któ-

aza przecw

9000%

7000%

6000%

5000%

4000%

1000%

000%

rrWe izby duże izby varszaw a

Rys. 14 Celowość wydawania biuletynu

re wolałyby szkolenie w skali

kraju, natomiast spadła o oko-

ło 10% liczba badanych, którzy 

chcieliby się szkolić w ramach jed- 

nej izby. W przypadku Warszawy 

20W%

000%
żby

szkoleniowego

Spośród aplikantów, którzy

uznali, iż celowe jest wydawanie
biuletynu szkoleniowego, 62,7%
byłoby zainteresowane w skali kra-

ju PUblikacją swoich arty-

kułów, 26,1% nie zamierza-

łoby publikować artykułów,

a 11,2% nie udzieliło odpo-

wiedzi. Niemalże identycznie

kształtowały się poglądy apli-

kantów z dużych izb i z War-

szawy, natomiast w małych

izbach jedynie 55,5% bada-

Rys. 13 Zasięg szkoleń wyjazdowych dla aplikantów nych byłoby chętne publiko-

wać swoje artykuły, niechęt-

o około 15% w stosunku do kraju nych znalazło się 28,95, a 15,6%

wzrosła liczba aplikantów prefe- nie udzieliło odpowiedzi.

rujących szkolenie w ramach

jednej izby, a spadła liczba za-

interesowanych uczestnicze-

niem w szkoleniach regional-

nych i ogólnopolskich.

Ostatnie zagadnienia w an-

kiecie dotyczyły celowości

wydawania biuletynu szkole- IOW%
niowego, w którym aplikan-

ci i adwokaci mogliby pu-

blikować swoje artykuły. Rys. 15 Zainteresowanie 

artykułów w biuletynie 

publikacją 

szkoleniowym

własnych

Zdecydowana większość ba-

danych, 81,9% w skali kra-

ju, uznała za celowe wydawanie

biuletynu szkoleniowego, przeciw-

nego zdania było 18%, a 0,1% nie

udzieliło odpowiedzi. Podobną ten-

dencję można zauważyć w przypad-

ku dużych izb, w małych izbach

liczba osób, które byłyby zainte-

resowane wydawaniem biuletynu,

spadła do 77,8%, a w Warszawie

do 79,5%.

Podsumowanie:

1) Przeprowadzone badania były re-

prezentatywne, jeżeli zważyć, że

swoim zasięgiem objęły cały kraj

i wzięło w nim udział aż 57,3%

ogółu aplikantów adwokackich

ze wszystkich roczników.

2) Należy uznać za sukces adwo-

katury, iż w skali kraju aż 92%

badanych uznało swoje relacje

NR 27, wrzesień 2004

z patronem za bardzo dobre i do-

bre, co świadczy o tym, że pa-

tronat jest instytucją niezbędną

w szkoleniu zawodowym apli-

kantów.

3) Prawie trzy czwarte aplikantów

uznało, że dotychczasowy pro-

gram szkoleniowy spełnia ich

oczekiwania. Zauważyć jednak

należy, iż część aplikantów uwa-

ża za konieczne wprowadzenie

większej ilości zajęć praktycz-

nych, a także obejmujących inne

dyscypliny prawa, bądź zwięk-

szenie liczby godzin z prawa:

bankowego, papierów warto-

ściowych oraz prawa Unii Euro-

pejskiej.

4) Blisko 80% aplikantów uważa,

że konieczne w realizacji pro-

gramu szkoleniowego byłoby

korzystanie z casusów.

5) 88% w skali kraju chciałoby or-

ganizacji dwu-trzydniov.ych

szkoleń wyjazdowych.

6) 81,9% w skali kraju uznało za

celowe wydawanie biuletynu

szkoleniowego, w którym apli-

kanci adwokaccy, a także adwo-

kaci, mogliby publikować swoje

artykuły.

Autorzy artykułu oraz pozostali

członkowie nowo powołanej Komi-

sji Kształcenia Aplikantów Adwo-

kackich przy NRA (KKAA) skła-
dają podziękowania dziekanom

wszystkich ORA, a także kierow-

nikom szkoleń, dzięki którym w tak

krótkim czasie możliwe było spraw-

ne przeprowadzenie ankiety. Wyniki

jej wyznaczać będą kierunki szkole-

nia na najbliższe lata.

mgr socjologii Jolanta Noculak —

dyrektor biura ORA;

we Wrocławiu

adw. Andrzej Grabiński

(izba wrocławska)

Przewodniczący KKAA przy NRA;

adw. Bartosz Grohman

(izba warszawska)

sekretarz KKAA przy NRA
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adw. Wiesław Wolski

Ankieta — i co dalej?

Kilka uwag w oparciu o wyniki ankiety

przeprowadzonej wśród aplikantów

Aplikacja adwokacka tradycyj-
nie opiera się na dwóch filarach:
pracy z patronem i szkoleniu, ma-
jącym charakter zajęć grupowych,
organizowanym przez okręgowe
rady adwokackie.W stosunku do
tych szkoleń znalazło się najwię-
cej krytycznych uwag w anonimo-
wych ankietach wypełnianych przez
aplikantów. Nie pierwsze to uwagi
— i już następne pokolenia aplikan-
łów zgłaszają dość podobne. Po raz
kolejny zatem, tym razem w związ-
ku z lekturą wniosków z anonimo-
wej ankiety przeprowadzonej wśród

aplikantów z całej Polski, mamy
okazję zastanowić się nad nimi.

Pierwszym wnioskiem rzucają-

cym się w oczy jest to, że zdecydo-

wana większość aplikantów, nieza-

leżnie czy z dużych, czy z małych
izb, czy też z izby warszawskiej
(oddzielnie w analizie wyników

ankiet potraktowanej), ma podob-

ne zapatrywania na wybór jednej

z przedstawionych w ankiecie od-

powiedzi na poszczególne pytania.

Wyjątkiem jest tu odpowiedź na py-

tanie o podstawy prawne aplikacji

(stosunek pracy z patronem czy inne

formy), która poróżniła aplikanckie

środowisko warszawskie, opowia-

dające się w większości za innymi

niż stosunek pracy formami apli-

kacji, z pozostałymi, w większości

optującymi za stosunkiem pracy.

Ta jednorodność poglądów, bar-

dzo charakterystyczna, w powiąza-

niu ze znacznym odsetkiem aplikan-

łów biorących udział w ankiecie,

pozwala na stwierdzenie, że jest ona

dla całego środowiska aplikanckie-

go reprezentatywna. Co więcej: są-

dzę, że poza mną także wielu mo-

ich kolegów podpisałoby się pod

szeregiem odpowiedzi wybieranych
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przez większość. Niezwykle cenna

dla mnie, siłą rzeczy w wynikach

ankiety omówiona tylko sumarycz-

nie, była lektura odpowiedzi rozsze-

rzonych, traktujących temat proble-

mowo, nieograniczających się do

wyboru jednej spośród zapropono-

wanych odpowiedzi. One zainspiro-

wały mnie do zabrania głosu.

Chciałbym zwrócić uwagę na

odpowiedź na pytanie o usatysfak-

cjonowanie aplikantów wypełnia-

niem obowiązków wychowawczo-

szkoleniowych przez ich patronów.

Zdecydowana większość odpowie-

działa, że ich relacje z patronem są

bardzo dobre albo dobre. Potwier-
dza to, że tradycyjny, patronacki
model szkolenia aplikantów w ad-

wokaturze w dalszym ciągu wła-
ściwie się realizuje. Stąd z wypad-
kowych wykształcenia aplikanta,
jakimi są szkolenie na zajęciach or-

ganizowanych przez ORA i wdra-
żanie do zawodu „u boku” patro-
na, większe znaczenie przypisuje
się roli tego ostatniego. Znajduje to

odzwierciedlenie przy kształtowa-
niu programów i organizacji szko-
leń przez ORA. Nie oznacza jed-
nak oczywiście, że szkolenia te
miałyby być traktowane marginal-
nie. Wręcz przeciwnie, aby spełnia-
ły one swoją rolę, ich organizacja (w

tym pod względem tematycznym)
oraz dobór prowadzących szkole-
nie (bardziej pasuje to określenie
niż „wykładowców”) powinny być
starannie przemyślane. Niestety, nie

zawsze tak się zdarza i z założenia
dobre pomysły nie zawsze dobrze
realizują się w praktyce.

Wydawać by się mogło (właśnie

mając na uwadze tradycyjny patro-

nacki model), że szkolenia powinny

być prowadzone siłami własnego

środowiska, a więc przez adwo-

katów, i traktowane jako obowią-

zek korporacyjny, a więc nieodpłat-

nie. Ba, uważam, że ten obowiązek

jest wpisany w zasady etyki. Jak to
się ma jednak w praktyce? Wśród
świetnie, na wysokim poziomie pro-

wadzących zajęcia są tacy koledzy,
którzy wspomniany obowiązek kor-

poracyjny ważą sobie lekko. A więc:

widoczny brak przygotowania, a na-

wet po prostu opuszczanie zajęć bez

uzasadnionej przyczyny. Zły dobór?

W niektórych przypadkach być

może. Ale co powiedzieć, jeżeli do-

tyczy to np. kolegi-adwokata, czyn-

nego pracownika uniwersyteckie-

go z wysokim tytułem naukowym?

Jedyna sankcja, jaka w takich sy-
tuacjach jest dostępna, to podzię-

kowanie na przyszłość. Niestety, te

sytuacje zdarzają się nazbyt czę-
sto. Przyczyn można doszukiwać
się między innymi w tym (co poja-

wia się także jako zarzut aplikan-
łów w ankietach), że jest zbyt wielu

prowadzących szkolenia. A wtedy

większe prawdopodobieństwo błę-

du w ich doborze. Tylko że ograni-

czenie „wykładowców” choćby do

subiektywnie optymalnej liczby jest

bardzo frudne. Trzeba zdawać sobie

sprawę, że obowiązek korporacyjny

nie może zdominować obowiązków

zawodowych. Dla rzetelnego prze-

prowadzenia szkolenia coraz czę-

Ściej (a właściwie z reguły) nie wy-

starcza przygotowanie, jakie wynosi

się z własnej, nawet bogatej prakty-

ki. Trzeba włożyć naprawdę dużo

pracy, aby stanąć na wysokości za-

dania. Zatem większą liczbę zajęć

organizator szkoleń musi uzgadniać

z prowadzącymi, a tu z reguły orga-

nizałorzy zajęć spotykają się z od-

mową. Jest też szereg innych przy-
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czyn, o których nie miejsce tu pisać,

a które też prowadzą do tego, że

końcowy efekt świadczy niekiedy

o przypadkowości w doborze. Tyl-

ko dla przykładu — gorąco polecony,

jako znawca tematu, przez cieszą-

cego się autorytetem kolegę, znaj-

duje się na liście „wykładowców”

i... rozczarowanie. Albo: kolega do-

skonały w swym fachu adwokackim

jest antytalentem dydaktycznym.

Zatem nie dziwią krytyczne uwagi

w ankietach, odnoszące się do spo-

sobu przeprowadzania szkoleń. Bar-

dzo podobne uwagi zgłaszali apli-

kanci zawsze, jak sięgam pamięcią,

a sięgam do czasów, gdy sam byłem

aplikantem. Dlaczego to się powta-

rza i do tej pory nie doszło do uzdro-

wienia takiego stanu rzeczy?

Sadzę, że odpowiedzi należy

szukać bardziej w rozwiązaniach

modelowych niż naprawiać w dro-

dze ciągłych eksperymentów, zmie-

rzających do weryfikacji, czy może

ten a nie inny temat jest lepszy lub

ten a nie inny kolega lepiej temat
przekaże. Jedno, moim zdaniem,

nie powinno podlegać dyskusji. Po-

winniśmy bronić, jak to tylko moż-

liwe, pozycji patrona w wychowa-

niu i szkoleniu. Natomiast kluczem

do zmian w organizacji szkolenia

teoretyczno-seminaryjnego orga-

nizowanego przez ORA powinno

być jego unowocześnienie. Za tym
określeniem kryją się zarówno: za-
kres tematów, metody szkolenia,
jak i dobór wykładowców. Zmiany
w warsztacie pracy adwokata (ze-
spół sprzed dwudziestu lat a dzisiej-
sze kancelarie), jak i materii (zmie-
nia się zarówno rodzaj spraw, jakimi
większość adwokatów się zajmu-
je, jak i rodzaj klientów zgłaszają-
cych się do adwokata) oraz, w koń-
cu, zmiana prawa i zalew przepisów
— to zmiany rewolucyjne. Nie spo-
sób szkoleniem ogarnąć wszystkie-
go, z czym adwokat może mieć do
czynienia w praktyce. Należy więc
zachować to, co jest uznane za ka-
non wiedzy adwokata, a wybierać
wśród tych dziedzin, które uczą no-
woczesnego myślenia prawniczego.
Nie wystarczy już dobór „wykła-
dowców” spośród grona Kolegów
adwokatów. Musimy szukać ich
spośród innych zawodów, nie tyl-
ko prawniczych i kadry naukowej.
Jest oczywiste, że to kosztuje i po-

draża koszty szkolenia. Stanowi od-

rębny temat, kogo i w jakim zakresie

koszty te powinny obciążać. W każ-

dym razie na tym nie powinno się
oszczędzać. Wydaje mi się, że było-

by w takiej sytuacji też niestosowne,

abyśmy płacili „wykładowcom” nie-

adwokatom, a nie oferowali zapłaty

Kolegom adwokatom, którzy, jak

wspomniałem, prowadziliby szko-

lenia na poziomie wymagającym

znacznego nakładu wiedzy i pra-

cy w ich przygotowaniu. Metody

szkolenia to nie tylko seminaryjny

sposób ich prowadzenia, ale rów-

nież wykorzystywanie nowocze-

snych środków i technik prezentacji,

a przede wszystkim wykorzystanie

materiałów prezentacyjnych. Kazu-

sy, aby nie były tylko przyczynkiem

do opowiadania o własnej praktyce,

muszą uwzględniać dotychczasowy

zasób wiedzy aplikantów i inspiro-

wać do zdobywania dalszej. Zatem:

inne spojrzenie na zakres tematów,

inna grupa „wykładowców”, nowe

środki i techniki prezentacji i nowe

materiały dydaktyczne.

Zdaję sobie sprawę, że może się

okazać, iż choćby organizacyjnie,
w szczególności w małych izbach,

wprowadzenie takich zmian w szko-

leniu nie jest możliwe. A przestrze-

gałbym przed wprowadzaniem
zmian połowicznych. Dlatego z na-

dzieją oczekuję owoców pracy po-
wołanej niedawno przy NRA ko-
misji ds. aplikantów adwokackich.
Jej zadaniem powinno być inspiro-
wanie rad do zmian modelowych,
ale przed wszystkim pomoc przez
tworzenie bazy środków prezenta-
cji i materiałów dydaktycznych. Już

czas ruszyć do przodu.

Wyniki łódzkiej ankiety aplikanckiej

Od 4 do 6 czerwca 2004 roku
wśród aplikantów adwokackich
Izby Łódzkiej przeprowadzono ano-
nimowe badania dotyczące konkur-
su na aplikację adwokacką i prze-
biegu szkolenia.

61 aplikantów odpowiedziało na

pytania zawarte w ankiecie, której
pomysł zrodził się na Konferencji
Kierowników Szkoleń Aplikantów
Adwokackich z udziałem Komisji
Szkolenia Aplikantów Adwokac-
kich przy NRA. Wyniki badań po-
niżej. W formie tabelarycznej ujęto
uwagi do punktów 5 i 19.

1. Czy konkurs na aplikację ad-
wokacką zdaniem Pani/Pana po-
winien być przeprowadzany:

A. w formie testu: 6; B. w formie

ustnej: 5; C. zarówno w postaci

testu, jak i ustnej: 50

2. Czy konkurs na aplikację ad-

wokacką powinien być przepro-

wadzany:

A. w jednym terminie, w całym

kraju, we wszystkich izbach: 19;

B. w różnych terminach, w zależ-

ności od terminu ustalonego w da-

nej izbie przez ORA: 42
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3. Czy konkurs na aplikację ad-
wokacką, w którym brała Pani/
Pan udział, był:
A. trudny: 34; B. średnio trudny: 26;
C. łatwy: I

4. Czy uważa Pani/Pan, że dobór
tematów objętych tematem szko-
lenia jest trafny i spełnia oczeki-
wania:
A. TAK: 33; B. NIE: 27
6. Czy uważa Pani/Pan, że podsta-
wą aplikacji powinna być:
A. umowa o pracę, zawierana
z ORA, bądź patronem-adwokatem:
49; B. inna dowolna forma: 12
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7. Jak oceniłaby Pani/Pan swoje
relacje z adwokatem-patronem
(w skali od 2-5, przy czym „2” sta-
nowi ocenę najniższą, zaś „5” naj-
wyższą):
A. 2: O; B. 3: 3; C. 4: 6; D. 5: 52
8. Czy uważa Pani/Pan, że pomoc-
nym w realizacji programu było-
by opracowanie — w skali kraju

casusów z różnych dziedzin
prawa, które byłyby m. in. reali-
zowane w trakcie szkolenia:
A. TAK: 50; B. NIE: 11
9. Jedno spotkanie szkoleniowe
powinno obejmować następują-
cą liczbę jednostek lekcyjnych
(45 minut):
A. 2-3: 16; B. 3-4: 36; C. 4-6: 9;
D. powyżej 6: 0
10. Czy zajęcia szkoleniowe po-
winny być organizowane:

A. w dowolnym dniu od poniedział-

ku do piątku: 58; B. w soboty: 3

11. Czy kolokwia zaliczeniowe po-

winny mieć formę:
A. ustnej rozmowy: 27; B. pisemne-

go testu: 11; C. w obu formach: 19

12. Czy uważa Pani/Pan za celo-
we organizowanie 2-3-dniowych
szkoleń wyjazdowych:

A. TAK: 61; B. NIE: O

13. Czy w przypadku udzielenia

odpowiedzi A w pkt. 12, powinny
być one zorganizowane:

A. swłącznie dla aplikantów adwo-

kackich: 28; B. wspólnie dla aplikan-

łów adwokackich i adwokatów: 33

14. Czy w przypadku udzielenia
odpowiedzi A w pkt. 12, powinny
one być organizowane:
A. w ramach jednej izby: 23; B. re-
gionalne (w obrębie kilku izb): 21;

C. w skali kraju: 12

(4 osoby dopisały: „każdy rodzaj”)

15. Czy zdaniem Pani/Pana celo-
wym byłoby wydawanie biuletynu
szkoleniowego, w którym mogliby
publikować swoje artykuły apli-
kanci adwokaccy i adwokaci

A. TAK: 45; B. NIE: 16

16. Czy w przypadku odpowiedzi

Aw pkt. 15, zainteresowana by-
łaby Pani/Pan publikacją swoich
artykułów:
A. TAK: 27; B. NIE: 22

17. Czy ukończyła Pani/Pan apli-
kację: sądową, prokuratorską,
radcowską, bądź notarialną:
A. TAK: O; B. NIE: 61

18. W którym roku rozpoczęła
Pani/Pan aplikację adwokacką:
A. 1999: O; B. 2000: O; C. 2001: 12;
D. 2002: 14; E. 2003: 30; F. 2004:0

Uwagi dodatkowe różnych respondentów

Prezentujemy wybrane, ze względu
na możliwości „Kroniki”, uwagi łódz-
kich aplikantów. Każda z nich jest in-
nego autorstwa, zatem mogą się wza-

jemnie wykluczać. Pominęliśmy sądy
na temat wydawania periodyku dla
aplikantów.

(red.)

Rok I aplikacji:
1) Zbyt mały nacisk kładziony jest na
praktyczny aspekt wykonywania za-

wodu adwokata. Potrzebne są także za-

jęcia dotyczące sztuki występowania

przed sądem (szeroko ujęte: psycholo-

gia, sztuka wymowy, elementy aktor-

stwa — czy mowy ciała, komunikacji
niewerbalnej).

2) Wykłady teoretyczne powinny być

prowadzone nie przez adwokatów-prak-

tyków, aprzez pracowników nauko-

wych — którzy zdecydowanie lepiej pro-

wadzą tego typu zajęcia.

3) Czas poświęcony na orzecznictwo

powinien być poświęcony na opraco-

wywanie pism — w formie warsztatów

lub kazusów.

4) Więcej nastawienia na pracę grupową

oraz „prace domowe” indywidualne.

5) Nastawienie i ukierunkowanie na

pracę zagraniczną; możliwość odbycia

kilkutygodniowego stażu lub praktyki

zagranicznej.
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6) Należy przeprowadzać często (np.
raz w miesiącu) kolokwia — z małe-
go zakresu wiedzy, nie z całych ustaw,
lecz z małych fragmentów rozmaitych
postępowań.

7) Praktyki były zdecydowanie za
krótkie.

8) Więcej działań otwierających pale-
strę na zewnątrz (polityka medialna,
public relations; promowanie adwo-
katury i tworzenie jej prospołecznego
wizerunku);

9) Blok zajęć zjęzyków obcych (np.
prawniczy angielski, niemiecki).
Rok 11 aplikacji:
1) W programie szkolenia brak jest
konsekwencji. Szkolenia prowadzone
są przez różne osoby, czasami niema-
jące zdolności dydaktycznych.
2) Adwokaci unikają dzielenia się do-
świadczeniami zdobytymi na prowa-
dzonych przez siebie sprawach.

3) Szkolenie winno polegać na opra-
cowywaniu kazusów, nie zaś na czyta-
niu i analizie przepisów. Przeczytanie
przepisów nie wymaga organizowa-
nia zajęć.

4) Więcej zajęć praktycznych, wykła-
dy z wykładowcami zewnętrznymi
(np. sędziowie).

5) Zbyt mało zajęć się odbywa.
Ok. 50% zajęć jest odwoływanych,

a większość z tych tego samego dnia
co zajęcia.

6) Organizacja, organizacja, organi-
zacja — nikt nie koordynuje komplek-
sowego szkolenia.
7) Kolokwia — systematycznie, nie za
często, ale winny sprawdzać wiedzę
i dawać do myślenia wykładowcom.
Rok III aplikacji:
1) Dobór tematów szkoleń — OK, wy-
konanie — różne.
2) Brak prawidłowego usystematyzo-
wania zajęć w skali roku.
3) Część zajęć została przeprowa-
dzona w sposób nieprzydatny dla
wykonywania praktyki, zbyt teore-
tycznie lub polegały nawet jedynie
na odtworzeniu zbioru przepisów
dotyczących tematu zajęć bez ich
pogłębienia.
4) Wykładowcy nie przygotowują dla
aplikantów materiałów na zajęcia,
chociażby krótkich konspektów lub
materiałów zawierających orzecznic-
two i poglądy doktryny.
5) Egzekwowanie terminów zaliczeń
wyszłoby nam na dobre.
6) Szkolenia wyjazdowe rewelacyj-
nie spełniają funkcję integracyjną,
jeżeli chodzi o aspekt merytorycz-
ny — uważam, że ten sam czas można
wykorzystać, szkoląc się w Łodzi.
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adw. Joanna Agacka-lndecka

Z prac Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

— ważne i ciekawe

25 maja 2004 roku

Po raz pierwszy po Walnym

Zgromadzeniu Izby Adwokac-

kiej w Łodzi zebrała się Okręgo-

wa Rada Adwokacka w nowym

składzie. W spotkaniu uczestniczy-

li także: Prezes Sądu Dyscyplinar-

nego oraz Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej. Po otwarciu posiedze-

nia Dziekan ORA, adw. Andrzej

Pelc podziękował za wybór oraz

wyraził nadzieję, że aktualny skład

Rady będzie usilnie pracował dla

dobra i prestiżu łódzkiej adwoka-

tury. Dziekan zaproponował na

funkcje Wicedziekanów adw. adw.

Leszka Gąseckiego i Marka Kop-

czyńskiego. Przedstawiono dwie

inne kandydatury: adw. adw. Wie-

sława Wolskiego i Joanny Agac-

kiej-lndeckiej.

W pierwszej turze głosowa-

nia wybrano 9 głosami na funkcję

Wicedziekana adw. Lecha Gąsec-

kiego. Do drugiej tury przystąpili

adw. adw. Marek Kopczyński i Jo-

anna Agacka-lndecka, którzy otrzy-

mali w pierwszym głosowaniu po 8

głosów. Stosunkiem głosów 9 do 7

na funkcję Wicedziekana wybrano

adw. Joannę Agacką-lndecką. ORA

powołała na stanowiska Wicedzie-

kanów obie wybrane osoby.

Zgłoszono także dwie kandy-

datury na funkcję Skarbnika ORA

w osobach adw. adw. Krystyny Kot-

kowskiej i Marka Stepułajtysa, któ-

rzy otrzymali po 8 głosów. Zgodnie

z decyzją Dziekana, Rada powoła-

ła na to stanowisko adw. Krystynę

Kotkowską.

W dalszym głosowaniu podjęto

jednomyślnie uchwały o powołaniu

na funkcje Sekretarza adw. Andrze-

ja Krakowińskiego, Zastępcy Se-

kretarza adw. Jadwigę Werner-Ru-
sewicz, Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Edmunda Prycę. Powołano
także Przewodniczących Referatów

i Komisji ORA; ich listę publikuje-
my we wkładce do „Kroniki”

Odłożono do dyskusji kwestię

reprezentacji i współpracy Rady

z mediami, zobowiązując członków

Rady do przedstawienia na kolej-
nym posiedzeniu ORA składu ko-

misji, zespołu wizytatorów i zastęp-

ców rzecznika.

15 czerwca 2004 roku
Posiedzenie Rady Adwokac-

kiej poświęcone było omówieniu

problemów wywołanych regulacją

prawną ustawy z 16 listopada 2000

roku oprzeciwdziałaniu wprowa-

dzaniu do obrotu finansowego war-

tości majątkowych pochodzących

z nielegalnych lub nieujawnionych

źródeł oraz o przeciwdziałaniu fi-

nansowaniu terroryzmu w związku

ze zmianami tejże ustawy, wprowa-

dzonymi w 2004 roku. Przedmio-

tem posiedzenia były także kwestie

związane z projektowanymi regula-

cjami prawnymi przyjęć na aplika-

cję adwokacką oraz przebiegiem re-

krutacji w izbach radcowskich.

Przedstawiono również propo-

zycje przyznania nadzoru nad ko-

misjami w ramach podziału prac

w Prezydium ORA w ten sposób,

że Dziekan ORA sprawować bę-

dzie nadzór nad kadrami, księgo-

wością i kwestiami związanymi

z kontaktami z innymi środowi-

skami prawniczymi, Wicedziekan

Lech Gąsecki objął opiekę nad ze-

społami adwokackimi i sądownic-

twem dyscyplinarnym oraz refe-

rat skarg, natomiast Wicedziekan

Joannie Agackiej-lndeckiej podle-

gać będą kwestie dotyczące komi-

sji szkolenia aplikantów, szkole-

nia zawodowego, komisja prawna

i zagraniczna. Dokonano również

zatwierdzenia składów komisji,

zespołu wizytatorów i zastępców

rzecznika dyscyplinarnego.
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Dziekan ORA zreferował inicja-

tywę i wyniki spotkania z przedsta-

wicielami zarządu regionu łódzkie-

go Związku Zawodowego Lekarzy.

Spotkanie to, którego pomysłodaw-

cą był adw. Jerzy Szczepaniak, do-

prowadziło do przygotowania listu

otwartego podpisanego przez władze

i przedstawicieli korporacji radców

prawnych i adwokatów oraz organi-

zacji zawodowych lekarzy. List ten

przesłano do mediów i innych rad

adwokackich; jego intencją jest wy-

rażenie przez środowiska inteligen-

cji polskiej głębokiego zaniepokoje-

nia stanem Państwa i apelu do władz

państwowych o niezwłoczne podję-

cie działań mających na celu rozwią-

zanie kluczowych jego problemów.

ORA przyjęła do wiadomości opi-

sane informacje, poparcie

dla rozwijania tej inicjatywy (tekst

listu przedstawiamy na łamach ni-

niejszego numeru „Kroniki”).

Po zapoznaniu się ze stanem fun-

duszy Izby podjęto uchwały doty-

czące kwestii finansowych — w tym

określenia ryczałtu Prezydium na

kwotę 187,50 zł miesięcznie brutto,

a także uchwałę przyznającą dotację

na organizowanie Balu Mistrzów
Sportu w kwocie 1.200 zł.

Podjęto uchwały osobowe, ak-

ceptujące przeniesienie do naszej

Izby z Izby Płockiej adw. Andrze-

ja Senejko, wyznaczając siedzibę

w Rawie Mazowieckiej oraz wpi-

sując na listę adwokatów w Łodzi
prof. dr hab. Annę Wyrozumską,
a także skreślono z listy egzamino-
wanych aplikantów wcześniej wpi-
sanych na listę adwokatów.

Wicedziekan Joanna Agacka-
Indecka przedstawiła informacje
o planowanym na październik ko-
lejnym ogólnopolskim posiedzeniu
Komisji Prawnych. Dziekan adw.
Andrzej Pelc zapoznał Radę z pro-
pozycją utworzenia Biura Rzecz-
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nika Prasowego Rady, którym kie-
rować będzie Wicedziekan Lech
Gąsecki iw którym pracowałyby
co najmniej cztery osoby z pomocą
profesjonalisty ds. mediów.

31 sierpnia 2004 roku
Z uwagi na wątpliwości, ja-

kie powstały w związku z obłoże-
niem podatkiem VAT wynagrodzeń
za pomoc prawną udzielaną z urzę-
du, po wysłuchaniu sprawozdania
z dotychczasowych działań naczel-
nych i łódzkich władz adwokatury,
Rada Adwokacka podjęła decyzje
o dalszych krokach zmierzających
do wyjaśnienia kwestii związanych
z naliczaniem podatku i sposobem
prowadzenia rozliczeń z sądami.

Adw. Jadwiga Werner-Ruse-
wicz przedstawiła wyniki rozmowy
z przedstawicielami działu księ-

gowości Sądu Okręgowego, którzy,

opierając się na interpretacji Mini-

sterstwa Finansów, wskazali na pra-

widłowość naliczania jedynie po-

datku dochodowego, pozostawiając

rozliczenie VAT-u adwokatom. Ro-

dzić to będzie szereg problemów

z rozliczeniami rocznymi i korekta-

mi podatkowymi. Rada Adwokacka

zaakceptowała propozycje dalszych

działań w tym zakresie.

Rozliczono także projektowa-
ne zmiany systemu komputerowe-
go w lokalu ORA. Dotychczasowe

oprogramowanie nie tylko nie po-
zwala na prowadzenie prawidłowej
wymiany informacji komputerowej,

ale także nie spełnia standardów
bezpieczeństwa. Przedstawione pro-

pozycje stworzenia systemu siecio-

wego z nowym oprogramowaniem
i sprzętem wymaganej jakości prze-

Stanowisko ORA wobec ustawy

widywane są na kwotę około 20.000

zł. Rada zaakceptowała prowadze-
nie dalszych prac zmierzających do
wyboru najlepszej oferty

ORA podjęła także uchwałę
o obciążaniu kosztami postępowa-
nia adwokatów zawieszanych i od-
wieszanych przez organy adwoka-
tury z uwagi na fakt dużych opłat,
jakich wymaga zawia-
domień o tego typu zdarzeniach
do wszystkich sądów i prokuratur.
Jednorazowy koszt wynosi ok 200
zł i jest opłacany z funduszu Izbv,
a więc ze składek wszystkich adwo-

katów, co jest niesłusznym obciąże-

niem dla innych kolegów
ORA podjęła również uchwa-

łę o wpisie na listę adwokatów mgr
Małgorzaty Byczyńskiej, Romana
Gluby, Sławomira Dziedzianovácza

i Tomasza Wójtowicza.

o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

5 marca 2004 roku została uchwa-

Iona, a 15 maja br. weszła w ży-

cie ustawa o zmianie ustawy z 16 li-

stopada 2000 roku (Dz. U. Nr 116,

poz. 1216 z 2000 r.) o zmianie usta-

wy o przeciwdziałaniu wprowadzania

do obrotu finansowego wartości ma-

jątkowych pochodzących z nielegal-

nych lub nieujawnionych źródeł oraz

o przeciwdziałaniu finansowaniu ter-

roryzmu (Dz. U. z 14.04.2004 r., Nr

62, poz. 577).

ORA w Łodzi w komunikacie

z 14 czerwca br., przekazanym redak-

cji „Kroniki”, podaje niektóre reguły

wynikające z obowiązujących obec-

nie przepisów. I tak: ustawa uznała

adwokatów wykonujących zawód za

instytucję obowiązaną do przeciw-

działania wprowadzaniu do obrotu

finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nie-

ujawnionych źródeł oraz do przeciw-
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działania finansowaniu terroryzmu,

a także określiła ich obowiązki w za-

kresie gromadzenia i przekazywa-

nia informacji dotyczących ustalenia

osób odpowiedzialnych oraz określi-

ła zasady odpowiedzialności karnej za

naruszenie przepisów ustawy.

Na adwokatach ciąży obowiązek
rejestracji transakcji, gdy okoliczno-

ści wskazują , że środki mogą pocho-

dzić z nielegalnych lub nieujawnio-

nych źródeł -- bez względu na wartość

transakcji i jej charakter. Artykuły

ustawy nakładają obowiązek identy-

fikacji klientów oraz przekazywania

informacji o transakcjach Generalne-

mu Inspektorowi, bezpośrednio lub

za pośrednictwem miejscowej Rady.

(NRA podejmie uchwałę określającą

zasady i tryb przekazywania tych in-

formacji.) Obowiązek informowania

nie dotyczy przypadku, gdy adwokaci

reprezentują klienta na podstawie peł-

nomocnictwa w związku z toczącym

się postępowaniem lub udzielają po-

rady służącej temu postępowaniu

Wszyscy adwokaci są zobowiąza-

ni podać w Biurze ORA w Łodzi swo-

je numery REGON.

Na podstawie art. 2 przywoływa-
nej ustawy zmieniono art. 6 ustawy
o adwokaturze przez dodanie ustępu 4

w brzmieniu „że obowiązek zachowa-

nia tajemnicy zawodowej nie dotyczy

informacji udostępnianych na podsta-

wie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.

wyżej cytowanej.”

Prezydium NRA I czerwca 2004

roku wystąpiło ze stosownym wnio-
skiem do Trybunału Konstytucyjnego
o stwierdzenie, że zapisy nowelizacji
ustawy, naruszają, adwokacką tajem-

nicę zawodową, są niezgodne z kon-

stytucją.

(red.)

NR 27, wrzesień 2004



PISMO IZBY ADWOKACKIEJ W ŁODZI

adw. Marcin Świeszkowski

Ograniczenie tajemnicy adwokackiej zaskarżone
do Trybunału Konstytucyjnego

W czerwcu br. Naczelna Rada

Adwokacka skierowała do Try-

bunału Konstytucyjnego wniosek

o stwierdzenie, że niektóre przepisy

ustawy z 5 marca 2004 r. o zmianie

ustawy o przeciwdziałaniu wpro-

wadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzą-

cych z nielegalnych lub nieujaw-

nionych źródeł oraz o przeciwdzia-

łaniu finansowaniu terroryzmu oraz

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.

z 2004 r. Nr 62, poz. 577) to jest art.

8 ust. 3 art. 9 ust. 1 i 2 ustawy usta-

wy art. 12 ust. 1 art. 9 ust. 3a ustawy

art. 18 ust. I art. 32 ust. 1 w zakre-

sie, w jakim odnoszą się do adwo-

katów wykonujących zawód i sa-

morządu adwokatury, są niezgodne

z Konstytucją RP.

Wniosek obejmuje także stwier-

dzenie, że w niezgodności z Kon-

stytucją pozostaje przepis art. 2 cy-

towanej ustawy, zmieniający ustawę

z 26 maja 1982 r. Prawo o adwo-

katurze w zakresie, w jakim wyłą-

cza obowiązek zachowania tajem-

nicy zawodowej przez adwokata
w stosunku do informacji udostęp-

nianych na podstawie przepi-

sów ustawy z 16 listopada 2000 r.

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu

do obrotu finansowego wartości

majątkowych pochodzących z nie-

legalnych lub nieujawnionych źró-

deł oraz o przeciwdziałaniu finanso-

waniu terroryzmu (Dz. U. z 2004 r.

Nr 62, poz. 3673).

Autorami wniosku są: adw. An-

drzej Zwara, adw. Wiesław Szcze-

piński, prof. dr hab. Dariusz Dudek.

Skarżący zwracają uwagę, że

przytoczone powyżej ustawy z 14
maja 2004 roku są niezgodne z prze-

pisami Konstytucji RP.

Zawód adwokata jest postrze-
gany jako zawód zaufania publicz-

nego, a wykonywanie tego zawodu

polega na pozyskiwaniu informacji
dotyczących życia osobistego klien-
ta i ich wykorzystywaniu dla dobra
klienta. Niezbędną przesłanką pro-
wadzenia praktyki zawodowej ad-
wokata jest trwałe zaufanie klienta.
W zamian za spełnienie tego wa-
runku przez adwokata, państwo za-
pewnia warunki zgodne z wolnością
wykonywania zawodu oraz wolno-
ścią działalności gospodarczej.

Jeśli działania samego państwa
godzą w ideę „zaufania publiczne-
go”, poprzez nakładanie na adwo-
katów obowiązków zmuszających
ich do ujawniania osobistych infor-
macji o kliencie, powodują tym sa-
mym zerwanie szczególnej, opartej
na zaufaniu więzi łączącej adwoka-

ta z klientem. W efekcie zaś unie-
możliwiają adwokatowi wykony-
wanie zawodu, naruszając zapisane

i zagwarantowane w Konstytucji

zasady: wolności działalności go-
spodarczej (art. 20) i wolności wy-

konywania zawodu (art. 65 ust. l).

Jeżeli państwo z jednej stro-

ny określa zawód adwokata jako

zawód zaufania publicznego, a z

drugiej ustanawia dodatkowe

obowiązki adwokata w zakresie

przekazywania państwu określo-

nych informacji — daje tym samym

dowód swojego braku zaufania do

adwokatów. Taki brak zaufania pań-

stwa do adwokatów przekłada się na

spadek zaufania klienta do adwoka-

ta oraz zagraża dobru prawnemu, ja-

kim jest istnienie zawodów zaufania

publicznego.

Zaskarżona ustawa łamie insty-

tucję nierozerwalnie związaną z za-

wodem adwokata — zasadę tajemni-

cy adwokackiej.
Rozwiązanie wprowadzone za-

skarżoną ustawą jest równoznacz-

ne z odejściem od zasady tajemnicy

adwokackiej w jej dotychczasowym
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rozumieniu. Do tej pory obowiązek

zachowania tajemnicy adwokackiej

był bezwzględny i nieograniczony

czasowo. Wyżej wskazana zmia-

na w ustawie Prawo o adwokaturze

wprowadza bezprecedensowy wy-

jątek od tej zasady, zgodnie z któ-

rym inna ustawa — niż ustawa Pra-

wo o adwokaturze — reguluje prawa,

obowiązki, a nawet odpowiedzial-

ność karną adwokatów w zakresie

wykonywanego przez nich zawo-

du. Adwokat przestaje być powier-

nikiem klienta, w wyniku czego

dochodzi do utraty wzajemnego za-

ufania. Adwokat może stać się za-

tem zagrożeniem dla swego klienta,

co jest nie tylko naruszeniem zaufa-

nia, ale zaprzeczeniem istoty zawo-

du adwokata jako pełnomocnika
działającego w interesie klienta.

Skarżący zwraca uwagę, że bez

znaczenia pozostaje fakt, iż obowią-

zek przekazywania informacji (wy-

nikający z ustawy nowelizującej)

jest wyłączony, gdy adwokat pod-

jął się reprezentacji klienta, tj. gdy
uzyskał pełnomocnictwo procesowe

w związku z toczącym się postępo-

waniem albo udziela porady służą-

cej temu postępowaniu (art. Il ust.

5 dodany przez ustawę nowelizują-

cą). Zasada tajemnicy adwokackiej,

wyrażona w ustawie Prawo o ad-

wokaturze, jest bezwzględna i do-

tyczy zarówno faktów, o których

adwokat dowiedział się, udzielając

pomocy prawnej, jak i tych, o któ-

rych powziął wiedzę, prowadząc

sprawę. Rozróżnianie informacji na

te, o jakich adwokat powziął wie-
dzę w toku postępowania, w któ-

rym występuje jako pełnomocnik
strony, oraz na te, o których dowie-
dział się, udzielając na przykład po-

rady prawnej, jest bezpodstawne
i nie znajduje żadnego uzasadnie-
nia. Zarówno w toku postępowa-
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nia, jak i podczas udzielania po-
rad prawnych czy też dokonywa-
nia na rzecz klienta innych czyn-
ności, pozostających w zakresie
obowiązków zawodowych adwoka-
ta, adwokat udziela pomocy praw-
nej, której spektrum uzależnione
jest wyłącznie od charakteru spra-
wy. Przedmiotowa ustawa tworzy
sztuczny podział na pomoc prawną
świadczoną w ramach reprezentacji
klienta w postępowaniu i na pomoc
świadczoną niezależnie od jakich-
kolwiek postępowań, choć informa-
cje, jakie uzyska adwokat w ramach
tych pomocy, mogą być tożsame.
Bez względu na to, na jakiej podsta-
wie i w jakich okolicznościach ad-
wokat świadczy pomoc prawną na
rzecz klienta, ich wzajemne relacje
powinno cechować zaufanie, które-
go konieczną przesłanką jest pew-
ność klienta, iż adwokat nie ujawni
żadnych udostępnionych mu infor-
macji. O ile wskutek przedmioto-
wych działań ustawodawcy prze-
słanka ta zostaje spełniona w toku
postępowania, w którym adwokat
działa na podstawie udzielonego mu

adw. dr hab. Leszek Sługocki

pełnomocnictwa, o tyle wykluczo-

no ją w sytuacji, gdy pomoc praw-

na świadczona jest niezależnie od

postępowań, w których stroną jest

klient.

Ponadto, zgodnie z treścią art.

51 ust. 2 Konstytucji RP, władze pu-

bliczne nie mogą pozyskiwać, gro-

madzić i udostępniać innych infor-

macji o obywatelach niż niezbędne

w demokratycznym państwie praw-

nym.

Nałożenie na adwokatów obo-
wiązków ujawniania informacji
o kliencie, pozyskanych w warun-
kach poufności, przy jednoczesnym
określaniu adwokata jako zawodu
zaufania publicznego, narusza zasa-
dę zaufania obywateli do państwa,
a co za tym idzie — zasadę demokra-

tycznego państwa prawnego.

Wobec powyższego — pozyski-
wanie, gromadzenie i udostępnianie
przez władze publiczne tak uzyska-
nych (przymusowo i w sposób taj-
ny od nieświadomego klienta — oso-
by znajdującej się pod władzą RP,
a więc będącej podmiotem praw

i wolności) informacji narusza arty-
kuł 51 ust. 2 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu wniosku jego
autorzy przytaczają także szereg
orzeczeń Trybunału Konstytucyj-
nego, poglądów doktryny i doko-
nują analizy zgodności zaskarżonej
nowelizacji z przepisami dyrektyw
Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy. Ich analiza uzasadnia tezy
formułowane we wniosku.

Podsumowując wniosek skarżący
podkreślają między innymi, że w każ-

dym demokratycznym państwie za-
sadą jest, iż obywatele mają prawo
do korzystania z fachowej pomocy
prawnej, świadczonej przez zawo-
dowych pełnomocników. Podstawą

właściwego świadczenia tej pomo-
cy jest wzajemne zaufanie klienta
i adwokata. Zaufanie to można wy-
kluczyć w przypadku, gdyby obroń-
ca lub pełnomocnik użył powierzo-
nych mu przez klienta wiadomości
przeciwko niemu. Adwokat może
prawidłowo wykonywać swój zawód
tylko wtedy, gdy jego klient przedsta-
wi mu fakty i okoliczności w sposób
możliwie pełny. Byłoby to niemożli-

Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Radomiu z 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie IV Cz124/04

Kserokopia wniosku nie jest dostatecznym dowodem stwierdzającym, że na oryginale tego wniosku były naklejone
znaczki opłaty skarbowej. Inne dowody powinny ten stan

Objęty niniejszą glosą problem

zaistniał na tle następującego stanu

faktycznego: Sąd Rejonowy w Ra-

domiu odrzucił skargę na orzecze-

nie referendarza sądowego, gdyż

uznał, że nie została opłacona sta-

łą opłatą sądową, powołując się

na art. 17 ustawy o kosztach sądo-

wych w sprawach cywilnych i na

27 1 rozporządzenia Ministra Spra-

wiedliwości z 17 grudnia 1996

r. w sprawie określenia wpisów

w sprawach cywilnych. (Przepisy

te są tak znane, że nie ma potrzeby
ich referować.) Na powyższe posta-

nowienie wniósł zażalenie pełno-
mocnik skarżącego, załączając jako

dowód kserokopię zażalenia, na

którym uwidocznione były znaczki

opłaty sądowej we właściwej wyso-

kości. Pełnomocnik wniósł o uchy-

lenie skarżonego postanowienia

i nadanie biegu zażaleniu. SO w Ra-

domiu oddalił zażalenie pełnomoc-

nika, stając na stanowisku, iż „skar-

żący w dostateczny sposób nie

wykazał, że uiścił opłatę sądową.”
Sąd uznał, iż kserokopia, o której
była mowa, nie jest dostatecznym
dowodem, gdyż nie jest poparta „in-
nymi dowodami”.

Stanowisko Sądu Okręgowego
nie było zasadne.

Kodeks postępowania cywilnego
upoważnia adwokatów do czynienia

odpisów, które obecnie są najczę-
Ściej sporządzane w formie ksero-

kopii. Nie zdarza się, aby te odpisy

były kwestionowane. Podstawowym
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we, gdyby klient nie miał zaufania

do adwokata i gdyby podawał mu

tylko część faktów. Dyskrecja sta-

nowi najistotniejszą treść zawodo-

wej działalności adwokata. Bez niej

należyte wykonywanie tego zawodu

byłoby niemożliwe. Nakaz zacho-

wania tajemnicy przez adwokata ma

od wieków charakter bezwzględny —

i nie może być traktowany relatyw-

nie. Nie można godzić się na częścio-

we uchylanie tajemnicy zawodowej,

bo tajemnica, tak jak prawda, albo

obowiązuje w formie kategorycznej,

albojej w ogóle nie ma (cyt. Z. Krze-

miński, Komentarz do ustawy Prawo

do adwokatuze, 1990).

Autorzy wniosku dodają, że po-

ważne, naruszające istotę zawodu

zaufania publicznego ogranicze-

nia wolności wykonywania zawodu

i wolności działalności gospodar-

czej naruszają zasadę zagwaran-

towania przez RP wolności i praw

człowieka i obywatela (art. 37 Kon-

stytucji RP), a obowiązek przekazy-

wania organom państwa informacji,

pozyskanych przez adwokata w wa-

runkach poufności, stanowi naru-

przepisem w tej kwestii jest art. 128

kpc oraz orzeczenie Sądu Najwyż-

szego z 27 sierpnia 1998 r. III CZP

107/98/OSNC 1999, Nr 3, poz. 52.

Analogiczna sytuacja winna zacho-
dzić w odniesieniu do wnoszonych
do sądów pism odwoławczych. Za-
den przepis procedury cywilnej nie
stanowi, aby środek odwoławczy
jako całość miał być poparty „inny-
mi dowodami”. Jeśli SO uważał, że
środek odwoławczy jako całość wi-
nien być poparty „innymi dowoda-
mi”, to powinien wskazać na takie
dowody, tym bardziej, że takiej sy-
tuacji nie przewiduje żaden przepis
procedury cywilnej.

Sporządzenie kopii (kserokopii)
do akt adwokackich jest nie tylko
prawem, ale obowiązkiem zawodo-
wym adwokata prowadzącego daną

szenie zasady ochrony życia pry-
watnego i decydowania o swoim
życiu osobistym, wyrażonej w art.
47 Konstytucji RP.

Zaskarżone unormowanie usta-
wowe godzi nie tylko w wolność
adwokata jako prawnika, świadczą-
cego profesjonalną pomoc praw-
ną, ale też w istotę jego wolności
jako człowieka, obligując go do
zachowań sprzecznych z powoła-
niem zawodowym, normami prawa
o adwokaturze i normami etyki ad-
wokackiej. Unormowanie to naru-
sza też wolność sumienia adwokata,
zmuszając go do działań, które oba-
łają więź zaufania pomiędzy nim
a klientem i mogą stanowić jedno-
znaczne działanie na szkodę klien-
ta. Zaskarżona ustawa w miejsce
tego zaufania wprowadza kuriozal-
ną regułę wzajemnej podejrzliwo-
ści i ograniczonego zaufania, a tak-
że zmusza adwokatów do łamania
ślubowania adwokackiego, co pro-
wadzi w konsekwencji do likwida-
cji zawodu palestry, pojmowanego
jako wolny zawód humanistyczny,
który wyraża szacunek dla dobrego

sprawę. Niezależnie od tego docho-

dzi dodatkowy argument sytuacyj-

ny, gdy sąd, do którego wnoszony

jest wniosek, ma siedzibę oddalo-

ną od siedziby adwokata —jak w da-

nej sytuacji (dystans Łódź — Radom:

148 km; zagadnienie tej glosy ma

również znaczenie dla prowadzenia

praktyki adwokackiej).

Z omówionych względów sta-

nowisko Sądu Okręgowego w Ra-

domiu, wyrażone w głosowanym

postanowieniu, należy uznać za nie-

zasadne.

Jako swoiste dopełnienie pro-

szę potraktować moje wspomnienie

z 50-letniej praktyki zawodowej.

Nie jestem w stanie określić kon-

kretnego czasu zdarzenia (być może

około 1965 roku?); rok lub dwa po

przejściu na emeryturę kierownika
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prawa, realizuje obronę praw czło-

wieka, respektuje etykę zawodową

i uniwersalne wartości.

Dokonując podsumowania, skar-

żący wskazują, że historia polskiej

palestry dobitnie potwierdza tezę,

iż status adwokatury jest jednym

z istotnych wyznaczników pozycji

prawnej jednostki w pańsŮv8ie. Jest

to współzależność znajdująca po-

twierdzenie i współcześnie. Bez-

prawie konstytucyjne, jakie stano-

wi zaskarżona ustawa, godzi nie

tylko w szeroko rozumiane upraw-

nienia adwokackie, ale też w kon-

kretne prawa i wolności trojakich

podmiotów: indywidualnych ad-

wokatów, samorządu adwokackiego

oraz klientów adwokatów.

W interesie ochrony praw adwo-

katów, samorządu i klientów adwo-

katów jest, aby zaskarżona ustav.a

utraciła swój byt prawny, o co wno-

szą autorzy wniosku.

(Materiał przygotowano w opar-

ciu o treść uzasadnienia
złożonego do Trybunału Konstytu-

cyjnego przez Naczelną Radę Ad-

wokacką.)

III Wydziału Cywilnego Rewizyj-
nego dla Wojewódzfr,sa Łódzkie-
go, nazwiskiem bodaj Rodakowski.

Kierowniczką sekretariatu zosta-
ła młoda, wysoka pani. Po upły-
wie roku lub dwu jej urzędowania
zostałem przesłuchany w charakte-
rze świadka przez sędziego Wacła-
wa Chlebnego. Sprawa dotyczyła
usuwania znaczków opłaty sądo-
wej z akt, a następnie ich odsprze-
dawania i ponownego naklejania.
Złożyłem zeznania zgodnie z praw-
dą, a rozbawiło mnie wewnętrznie,
że grożono mi poważnie odpowie-
dzialnością za składanie fałszywych
zeznań. Jak sprawa dyscyplinarna
kierowniczki się zakończyła — nie
wiem, nie zostałem wezwany na
rozprawę. Na pewno ta pani zaprze-
stała pracy w sądzie.

25



PISMO IZBY ADWOKACKIEJ W ŁODZI

adw. Jerzy Szczepaniak

Łódzka zagranica

Łódź nie jest ani Frankfurtem,
gdzie krzyżują się lotnicze szlaki
Europy, ani Brukselą, w której sie-
dzibę mają centrale głównych in-
stytucji europejskich. Nie mamy
w Łodzi przyzwoitego lotniska, na
którym mogłyby lądować średniej
wielkości samoloty, ani chociaż-
by jednej przyzwoitej drogi wy-
jazdowej z Łodzi. Ze stolicą łączy
nas, jak to obrazowo powiedział je-
den z zagranicznych biznesmenów,
ścieżka. Nie ma też w naszym uko-
chanym mieście, według mojej wie-

dzy, żadnej centrali międzynarodo-
wego koncernu. Z tych przyczyn

nadzieje, że Łódź stanie się znaczą-
cym miejscem wymiany międzyna-
rodowego handlu czy usług, są na-
dziejami płonnymi.

Taka ocena nie zmienia jednak
faktu, że w Łodzi działa wiele ma-

łych i średniej wielkości firm za-
granicznych oraz że usytuowanie
Łodzi w centrum Polski i jej ogrom-

ny potencjał, a także plany budo-
wy skrzyżowania magistral północ
— południe i wschód — zachód dają

miastu szansę na rozwój międzyna-

rodowej wymiany. Adwokaci winni

więc być przygotowani do współ-

adw. Wiesław Wolski

pracy zarówno z zagranicznymi

klientami, jak i z adwokatami z in-

nych krajów. Takim oczekiwaniom

chce pomóc działanie Komisji Za-

granicznej. Dotychczasowa dzia-

łalność Łódzkiego Samorządu Ad-

wokackiego w zakresie kontaktów

międzynarodowych nie przenosiła

się bezpośrednio na ewentualną po-

moc w działalności zawodowej.

Cel działania Komisji Zagra-

nicznej w najbliższej kadencji jest

prosty. Chcemy umożliwić adwo-

katom bezpośredni kontakt z kance-

lariami zagranicznymi, promować

łódzkie kancelarie za granicą oraz,

zainteresowanym, dać szansę pogłę-

biania wiedzy na temat praktyki ad-

wokackiej w Europie.

Planujemy więc na interneto-

wej stronie Rady Adwokackiej za-

mieścić zarówno dane o kancela-

riach adwokackich z innych krajów,

z którymi nawiązaliśmy kontakt

oraz o profilu ich działania, a także

dane o łódzkich kancelariach, które

zechcą zamieszczenia takich infor-
macji na stronie internetowej i któ-
re są zainteresowane bezpośrednimi

dwustronnymi kontaktami z kance-
lariami z innych krajów.

Chcielibyśmy również, jesie-

nią lub wiosną przyszłego roku, zor-

ganizować w Łodzi konferencję

z udziałem adwokatów z innych kra-

jów, której głównym tematem była-

by organizacja kancelarii adwokac-

kich i zasady współpracy z klientami.

Standardy organizacji pracy oraz rela-

cji z klientami są inne w Europie Za-

chodniej niż w Polsce. Stąd

nam się ważne powiększanie naszej

wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza, że

nie przypuszczam, aby standardy pol-

skie rozszerzyły się na Europę. Praw-

dopodobnie będzie odwrotnie.

Zdajemy sobie sprawę, że tyl-
ko część łódzkich adwokatów bę-
dzie zainteresowana naszymi pro-
pozycjami. Stąd prośba o zgłaszanie

swojego udziału w planowanych

przedsięwzięciach. Dotyczy to tak-
że kursu języka angielskiego o pro-

filu prawniczo-biznesowym, który

chcemy zorganizować w siedzibie

Rady Adwokackiej. Ogłoszony
przed wakacjami komunikat Komi-
sji Zagranicznej zawiera w tym za-
kresie szczegółowe informacje.

Proszę zatem uprzejmie o zgła-
szanie swojego udziału przez sza-
nowne Koleżanki i KolegóA,u

Kadencyjny plan pracy Komisji Prawnej

Komisja Prawna u progu no-

wej kadencji podjęła się organiza-

cji IV Spotkania Komisji Prawnych.

Tematem jest „Reklama w adwo-

katurze”. Zdecydowaliśmy się na

formułę odmienną od spotkań do-

tychczasowych. Będzie to dwudnio-

wa konferencja, rozpoczynająca się

w piątek po południu, I październi-

ka, a kończąca w niedzielę przed po-
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łudniem, 3 października 2004 roku.
Poza wiodącym tematem, jakim jest
reklama w adwokaturze, przewi-
dzieliśmy informację o aktualnych
pracach legislacyjnych nad zmia-
ną ustawy o adwokaturze oraz dys-
kusję nad projektem zmian ustawo-
wych dotyczących pomocy prawnej
„z urzędu”. Wszystko (łącznie z za-
kwaterowaniem gości — uczestni-

ków konferencji) będzie odbywać
się w Ośrodku Konferencyjno-

Szkoleniowym UŁ w Łodzi na Ro-

gach. Ośrodek jest położony ok. 8

km od centrum Łodzi, na skraju la-

sów łagiewnickich, w pięknym oto-

czeniu. Obok części merytorycznej

przewidzieliśmy spotkania o cha-

rakterze towarzyskim. W piątek, I

października, planujemy spotkanie
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przy grillu lub ognisku (na Rogach),

aw sobotę, 2 października, przyję-

cie w lokalu ORA. Oczywiście do

udziału zarówno w części meryto-

rycznej, jak i towarzyskiej zapra-

szamy kolegów adwokatów i apli-

kantów adwokackich z Łodzi.

Poza najbliższymi planami Ko-

misja przyjęła założenia pracy na

cała kadencję. Ze względu na cha-

rakter pracy nie sposób określić

szczegółowych tematów zaintere-

sowania Komisji, bo te kształtu-

je życie. Tematem „Reklama w ad-

wokaturze” chcemy otworzyć cykl

środowiskoxwch konsultacji nad

zagadnieniami, którymi adwoka-

mra jest żywotnie zainteresowana.

Są to zagadnienia etyki adwokac-

kiej i instytucjonalne rozwiązania

legislacyjne dotyczące adwokatury.

Kompleksowy projekt nowej usta-

wy o adwokaturze został opraco-

wany przez zespół powołany przez

NRA jako przeciwwaga dla wycin-

kowego, populistycznego projektu

PiS-u zmian w ustawie. Z założenia

powinien to być projekt ustawy no-
woczesnej, wychodzącej naprzeciw
zmianom ustrojowym, w tym w są-
downictwie i w kształceniu prawni-
ków, a także zmianom wynikającym
z integracji europejskiej. Siłą rzeczy
jest to jednak projekt odzwierciedla-
jący poglądy autorów projektu na
nowoczesność, niepoprzedzony i w
niewielkim zakresie zweryfikowa-
ny konsultacjami środowiskowy-
mi. Nie wiadomo, jaki będzie los
ustawodawczy tego projektu, zatem
warto, poprzez poszczególne insty-
tucje, prześledzić zapatrywania ca-
łego naszego środowiska na to, jak
i w jakich warunkach powinniśmy
sami u siebie rządzić. Może to po-
móc zweryfikować projekt w takim
kierunku. aby każdy z członków pa-
lestry mógł identyfikować się z nim.

Uznajemy, że jako z nazwy ko-
misja „prawna” powinniśmy mieć

rolę służebną dla organów samo-

rządowych (a tym samym kolegów

adwokatów) w rozwiązywaniu pro-

blemów, które niosą zmiany legi-

KŁAD MEBLI
KOLONIALNYCH
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slacyjne bądź projekty tych zmian

w zakresie wykonywania zawo-

du. Podejmujemy się także pomocy

w takim zakresie, w jakim organy

samorządu powinny odnosić się pu-

blicznie do inicjatyw czy też zmian

ustawodawczych dotyczących pra-

wa do obrony, swobód obywatel-

skich, funkcji opiekuńczych Pań-

stwa i podobnych — o publicznym

charakterze.

Będziemy także organizowali

działalność pro bono, wychodząc

z założenia, że powołaniem adwo-

katury jest niesienie pomocy praw-

nej tym potrzebującym, którzy sami

nie są w stanie czy nie potrafią o nią

zadbać.

Komisja liczy na pomoc wszyst-

kich Kolegów, w szczególności

w zakresie sygnalizowania proble-

mów prawnych, którymi powłnna

się zająć. Chcemy także zwrócić się

imiennie do tych Kolegów, którzy

mogą pomóc w rozwiązywaniu pro-

blemów, aby w tym zakresie włą-

czyli się do prac Komisji.

Łódź
ul. Wigury 13

Tel. 637-54-94

ud
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Komunikat Komisji Zagranicznej ORA w Łodzi

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Komisja Zagraniczna ORA pla-

lariach adwokackich z innych

krajów.

nuje zorganizowanie w najbliższych

miesiącach:

1. Bazy danych adwokatów
i kancelarii Izby Łódzkiej,
zainteresowanych współpra-
cą z adwokatami zagranicz-
nymi.

Informacje o kancelariach będą

umieszczone na stronie inter-
netowej ORA. W zgłoszeniach
proszę o podanie profilu dzia-

łalności oraz informacji, wja-
kim języku można się porozu-
miewać, a także adresu e-mail
i telefonu. Na stronie interne-
towej ORA znajdą się również

podobne informacje o kance-

2.

3.

Kursu języka angielskiego
o profilu prawniczo-bizne-

sowym, który rozpocznie się

w październiku 2004 roku (dla

średnio zaawansowanych).

Szkolenia prowadzonego

przez adwokatów zagranicz-

nych na temat:

a. organizacji kancelarii adwo-

kackich;

b. rozliczeń z klientami;

c. prowadzenia spraw z elemen-

tem międzynarodowym.

Szkolenie byłoby połączo-
ne z udziałem wielu adwokatów
z innych krajów, aby umożliwić na-

wiązanie bezpośrednich kontak-

łów z kancelariami Izby Łódzkiej.

Koszty szkolenia będą pokrywane

w znacznej części przez kancelarie

zainteresowane przyszłą współpra-

cą z adwokatami z zagranicy.

W związku z powyższym uprzej-

mie proszę o zgłaszanie udzia-

łu w planowanych wyżej propozy-

cjach, nie później niż do dnia 25
września 2004 roku, do Okręgowej

Rady Adwokackiej w Łodzi z dopi-

skiern „Komisja Zagraniczna”.

W zgłoszeniach proszę podać
zakres zgłoszenia np. Ad. I — inter-
netowa baza danych, Ad. 2 — kurs
językowy, Ad. 3 — konferencja szko-

leniowa.

Zapraszamy do współpracy.

adw. Dariusz Wojnar

O kartach CCBE - unijnych legitymacjach
adwokackich

NRA przekazała Dziekanowi
ORA w Łodzi informację, że zgod-
nie z decyzją podjętą na posiedze-
niu NRA 29 czerwca br. wszyscy
chętni adwokaci mogą złożyć wnio-

ski o wydanie legitymacji CCBE.
Będą one miały formę kart plasti-
kowych i będą dostępne na koszt
zamawiającego. Wnioski o wyda-

nie legitymacji należy kierować do

Biura NRA.

CCBE to Reprezentacja Adwo-

katów Europejskich (Représentant

les advocats d'Europe; Represen-

ting Europe's Lawyers). Jej kar-

ty identyfikacyjne, wydawane od

1978 roku, są dostarczane narodo-

wym organizacjom adwokackim
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w celu dalszej dystrybucji między
ich członków.

Dzięki posiadaniu legityma-
cji CCBE (CCBE Identity Card)
adwokat może wykonywać swo-
je obowiązki zawodowe poza kra-
jem rodzimym. Legitymacja służy
zwłaszcza: identyfikacji adwoka-
ta w kraju rodzimym, identyfikacji
w innym kraju członkowskim Unii
Europejskiej (na przykład w celu
umożliwienia mu dostępu do sądu
albo aresztu lub więzienia) oraz
przechowywaniu stosownych infor-
macji, w formie elektronicznej, na
jej pasku elektonicznym lub czipie.
Kartę honoruje również Europejski
Trybunał Sprawiedliwości.

Plastikowa wersja karty (w nie-
których krajach wydawana jest
także tradycyjna, papierowa) ma
format karty kredytowej i opis
w trzech językach: narodowym, an-
gielskim oraz francuskim. Zawiera
personalia adwokata, adres, podpis,
zdjęcie itd. Określa się dla niej czas
ważności. Powinien być nie dłuższy
niż 5 lat.

Dodatkowe informacje na temat
CCBE Identity Card można zdo-
być w Biurze NRA oraz w sekreta-
riacie CCBE: ccbe@ccbe.org; tel..
0032.2.234.65.10.
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adw. Czesława Pawłowska

O pracy Komisji Kulturalnej

Z ogromną satysfakcją odnoto-

wujemy bardzo udaną wycieczkę

na trasie Bieszczady — Kresy, któ-

rą odbyliśmy między 30 kwietnia

a4 maja br. Spełniła chyba ocze-

kiwania wszystkich uczestników.

Przyniosła bogactwo przeżyć este-

tycznych (wspaniałe zabytki Lwo-

wa — miasta Wschodu i Zachodu)

oraz patriotycznych (poznanie szla-

ku bohaterów Sienkiewiczowskiej

Trylogii i nie tylko: Zbaraża, Żół-

kwi, Krzemieńca, Oleska, Pocza-

jowa...).

Szczególnie silne wrażenia wy-

wierają cmentarze lwowskie: Ły-

czakowski i Orląt. Iluż wybitnych

Polaków na nich spoczywa: Konop-

nicka, Zapolska, Grottger, Szajno-

cha, Torosiewicz, Ordon, Bełza...

Nie sposób wymienić wszystkich.

Na grobowcu Autorki „Roty” wyry-

ty jest jej piękny wiersz Na cmenta-

rzu: „Proście Wy Boga o takie Mo-

giły,/ Które łez nie chcą ni skarg, ni

żałości,/ Lecz dają sercom moc czy-

nu, zdrój siły/ Na dzień przeszło-
ści.” Koniecznie trzeba nadmie-
nić, że niektórzy z uczestników wy-
cieczki znaleźli na cmentarzu Orląt
Lwowskich swoich Bliskich!

Wysiłek fizyczny, związany
z wielogodzinną podróżą autoka-
rem, został nagrodzony świetny-

mi warunkami pobytu (zajazd pod

Lwowem, na zdjęciu), piękną pogo-

dą i oczywiście udanymi zakupami,

ale o szczegóły proszę pytać uczest-

ników.

Po wakacjach, we vsrzešniu, pla-

nujemy imprezę „Poznajemy naszą

Łódź”, zaś w październiku xvyciecz-

kę do złotej Pragi. Ogłoszenia w po-

kojach adwokackich.
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adw. Joanna Agacka-lndecka

Z prac Naczelnej Rady Adwokackiej

— najważniejsze i najciekawsze

Prace Naczelnej Rady Adwo-

kackiej w okresie od marca do
czerwca br. koncentrowały się na

projektach nowelizacji ustawy Pra-

wo o adwokaturze. Omawiano na

posiedzeniach NRA i Prezydium

NRA zagrożenia, jakie pojawiają

się w związku z tendencją do ode-

brania adwokaturze egzaminów na

aplikację adwokacką i egzaminów

adwokackich. Z uwagi na lukę, któ-

ra powstała po ogłoszeniu wyro-

ku TK, wielu polityków dostrzegło

konieczność jej szybkiego zapeł-

nienia przez stworzenie tzw. „ma-

łej nowelizacji” Prawa o adwoka-

turze, tj. projektu zmian przepisów

tylko w zakresie kwestii naboru do

korporacji. Z tego względu powstał

taki projekt i 3 marca 2004 roku

został przekazany posłom Nad-

zwyczajnej Podkomisji ds. zmian

ustawy Prawo o adwokaturze. Pro-

wadzono też rozmowy z przedsta-

wicielami poszczególnych klubów

poselskich przekonując, że w tej

chwili konieczność przemawia za
niezbędnymi zmianami z pozosta-

wieniem reszty do dalszej dyskusji.

Podobny projekt opracowali także

radcy prawni, proponując jednak

jednocześnie zniesienie ograniczeń

do prowadzenia spraw osób fizycz-

nych oraz rozszerzenie uprawnień
do prowadzenia wszelkich spraw

rodzinnych. Prezes NRA złożył pro-

test przeciwko tym propozycjom,

które nie były konsultowane z ad-

wokaturą. Uchwałą nr 40/04 NRA

jednomyślnie odrzuciła propozy-

cję finansowania aplikacji adwo-

kackiej, zgłoszoną w projekcie PiS.

Omawiano też przebieg prac Ze-

społu Prezydenckiego, gdzie w nie-

chętnej dla adwokatury atmosferze

powstaje inny projekt zmian, na-

kierowany na regulację naborów

do korporacji prawniczych z zało-

żeniem ich unifikacji co do adwo-

katów i radców prawnych.

Z uwagi na wystąpienie adw. Je-

rzego Naumanna na posiedzeniu

NRA 6.03.2004 r. i złożenie rezy-

gnacji z funkcji Rzecznika Dys-

cyplinarnego (wystąpienie opu-

blikowane zostało w poprzednim

numerze „Kroniki”), dokonano

wyboru na stanowisko Rzecznika

Dyscyplinarnego adw. Zbigniewa

Dyki.

W tym samym dniu, uchwałą

nr 34/04, ustalono termin zwoła-

nia Krajowego Zjazdu Adwokatury

na 20-21 listopada 2004 r. w War-

szawie.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu

NRA 20 marca 2004 roku omówio-

no spotkanie przedstawicieli klubu

Platformy Obywatelskiej z przed-

sławicielami władz adwokatury,

zorganizowane staraniem Dzieka-

na ORA w Gdańsku, oraz z posłem

Przemysławem Gosiewskim, któ-

re dotyczyło m. in. kwestii połą-
czenia zawodów adwokata i radcy

prawnego. Gorącą dyskusję wzbu-
dził też fakt braku stanowiska NRA

w czasie uchwalenia ustawy „o pra-

niu brudnych pieniędzy” i ochrony

tajemnicy adwokackiej, która wy-

różnia adwokaturę spośród innych

profesji. Na posiedzeniu Senatu
interesy korporacji reprezentował

przedstawiciel Krajowej Rady Rad-

ców Prawnych, albowiem NRA nie

skorzystała z zaproszenia, co było

później podnoszone przez ministra

Jacka Uczkiewicza.

Naczelna Rada Adwokacka za-

apelowała o nagłaśnianie wszelkich

akcji adwokackich udzielania bez-

płatnej pomocy prawnej w mediach

lokalnych i krajowych.

Prezydium NRA na posiedzeniu

1 czerwca 2004 r. zaakceptowało

wykonany na zamówienie projekt

pomnika ku czci adwokatów biorą-

cych udział w Powstaniu Warszaw-

skim.

W związku z treścią ustawy

o przeciwdziałaniu wprowadzeniu

do obrotu dochodów z nielegalnych

lub nieujawnionych źródeł, Prezy-

dium NRA zdecydowało o wystą-

pieniu z wnioskiem do Trybuna-

łu Konstytucyjnego o zbadanie jej

zgodności z Konstytucją RP z uwa-

gi na podważenie tajemnicy adwo-

kackiej.

Poinformowano także o wyni-
kach badania zgodności Kodeksu
Etyki Adwokatury Polskiej z Ko-

deksem Etyki CCBE i w związ-
ku z tym Prezydium zdecydowa-
ło o opracowaniu poprawek w tym

zakresie.

Prezydium przyjęło uchwa-
łą regulamin dotyczący współ-
pracy adwokata z prawnikiem za-
granicznym, zgodnie z ustawą
o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej
w RP.

29 czerwca 2004 roku uchwa-
łą Prezydium NRA poparta zosta-
ła wspólna z Centrum Monitoringu
Wolności Prasy i Obserwatorium
Wolności Mediów inicjatywa stwo-
rzenia listy adwokatów specja-
lizujących się w prawie karnym
i prawie prasowym w zakresie
przestępstw przeciwko czci, w ce-
lu niesienia pomocy prawnej dzien-
nikarzom, wydawcom i redakcjom
prasowym.

30 NR 27, wrzesień 2004



PISMO IZBY ADWOKACKIEJ W ŁODZI

dr Andrzej Stoga (kustosz Muzeum Adwokatury Polskiej)

O powstaniu warszawskim

Sześćdziesiąta rocznica wy-

buchu powstania warszawskiego,

a także od dawna oczekiwana data

otwarcia Muzeum Powstania War-

szawskiego stworzyły okazję do

przypomnienia roli ponad 200 ad-

wokatów polskich w tym bohater-

Skim i tragicznym wydarzeniu II

wojny światowej.

Adwokaci rozpoczęli wal-

kę podziemną z okupantem już od

pierwszych dni wojny i byli obec-

ni na najwyższych szczeblach we

władzach krajowych, jednostkach

i służbach wojskowych. Wśród nich

żołnierzami walki podziemnej i po-

wstania byli adw. adw.: Adam Bień
(pierwszy zastępca Delegata Rządu
na Kraj), Feliks Zadrowski (Dyrek-
tor Departamentu Spa-

wiedliwości w czasie
okupacji i powstania),

Stefan Korboński (szef

Kierownictwa Wal-
ki Cywilnej), Alfred
Sas-Korczyński (oficer
sztabowy przy gen. Ta-
deuszu Bór-Komorow-
skim), który odegrał
znaczącą rolę w per-
traktacjach z genera-
łem von dem Bachem,
Antoni Pajdak i Zbi-
gniew Stypułkowski

z późniejszej słynnej grupy „szes-
nastu”, porwanych przez Rosjan do
Moskwy.

Kulminacją tej walki było po-
wstanie warszawskie, w którym ad-
wokaci — żołnierze Podziemnego
Państwa wykazali ogromną deter-
minację i męstwo.

Los wojenny okazał się być dla
adwokatury wyjątkowo tragiczny.
Spośród inteligencji polskiej to wła-
śnie adwokatura poniosła najcięższe
straty w ludziach — 56 % stanu oso-
bowego członków Palestry i ponad
90 % aplikantów adwokackich od-
dało życie za kraj.

Naczelna Rada Adwokacka
pragnąc w imieniu adwokatury pol-
skiej uczcić pamięć swych bohater-
skich Kolegów, ufundowała tablicę
komemoratywną na gmachu siedzi-
by NRA w Warszawie (ul. Święto-
jerska 16) oraz symboliczny gra-
nitowy obelisk umiejscowiony
w ogrodzie pamięci Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, upamięt-

niające czyn powstańczy ponad
200 adwokatów. NRA objęła także

swym patronatem inicjatywę Ko-

mitetu Seniorów Izby Adwokackiej

w Krakowie upamiętnienia działa-

nia powstańczej radiostacji „Anna”,
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w której działali dwaj krakowscy

adwokaci dr Kazimierz Ostrowski

i dr Adam Dobrowolski.

Dzięki niej powstańcy walczący

w Śródmieściu stolicy orientowa-

li się w przebiegu walk z Niemca-

mi. 7 sierpnia 2004 r. Prezes NRA,

adw. Stanisław R'vmar, dokonał

w obecności prof Władysława Bar-

toszewskiego odsłonięcia stosowmej

tablicy pamiątkowej przy ul. Mar-

szałkowskiej 62, skąd nada'Miła ra-

diostacja.

Od redakcji: wśródpublikacji na
temat społecznego i patriotycznego
zaangażowania adwokatów warto
uwzględnić m. in. książki: Krzemiń-
ski, Łyczywek, Zarys historii adwo-
katury polskiej, Warszawa 1978, t.
I — II; Kisza, Krzemiński, Łyczywek,
Historia adwokatury polskiej, War-
szawa 1995; Krzemiński, Sławni
warszawscy adwokaci, Zakamycze
2000; Krzemiński, Kartki z dziejów
warszawskiej adwokatury, Zakamy-
cze 20010raz artykuły historyczne
na łamach „ Palestry ”

W „Palestrze” nr 7-8 opubliko-
wana została lista 213 adwokatów —

powstańców warszawskich.
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Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej w imieniu NRA zwrócił się do redakcji „ Kroniki ", po naszej publikacji tek__

stu wystąpienia adw. Jerzego Naumanna, o zamieszczenie niniejszego stanowiska.

(red.)

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa Warszawa, dnia 16 marca 2004 r.

Uwagi do wystąpienia adw. Jerzego Naumanna (plenum NRA 6 marca br.),

opracowane przez adw. dra Andrzeja Kubasa, Wiceprezesa NRA,

przyjęte jako Stanowisko Prezydium NRA na posiedzeniu
w dniu 16 marca 2004 r.

Wystąpienie adw. Jerzego Na-
umanna obejmuje dwie sfery: opis
faktów i oceny do nich się odnoszą-
ce oraz uogólnione sądy dotyczące
sposobu działania „obecnego kie-
rownictwa adwokatury”. Oczywi-
stym jest, że należy zacząć od fak-
łów nie tylko dlatego, by ustaliwszy,
jakie one były, nie prowadzić co do
nich niepotrzebnych sporów, a po
wtóre z tej przyczyny, że tylko one,
w odróżnieniu od ocen, są w pełni
weryfikowalne.

1) Zdaniem Autora kierownictwo
Prezydium NRA utrzymuje nie-

jasne związki i kontakty” zjedną
tylko, lewicowąformacjąpolityczną
nie informując członków NRA o wy-
mienianych w ramach tych kontak-
łów informacjach ani też, co gorsza,

o zawieranych choćby wstępnych
porozumieniach, czego skrajnym
przykładem miało być grożące kata-

strofą — a jak można wnosić z tekstu
— udaremnione w ostatniej chwili
— wyjście kierownictwa adwokatu-
ry wobec Kancelarii Prezydenta RP

z propozycjami „ ...idącymi znacznie

dalej niż projekt PiS-u.

Zarzut ten nie odpowiada praw-

dzie. Jest faktem dla adwokatu-

ry smutnym i godnym ubolewania,

że najbardziej radykalny atak, atak

wręcz ekstremistyczny i zmierza-

jący do unicestwienia adwokatury

w jej obecnej, historycznie ukształ-

towanej postaci, jest dziełem prawi-

cowej formacji politycznej i to —jak

wynika z dostatecznie licznych i aż

nadto jednoznacznych wypowiedzi
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liderów partyjnych nie tylko jed-

nej partii, czyli PiS-u, ale całej, nie-

stety, prawej strony sceny politycz-

nej. Atak, przybierający od wielu

miesięcy postać zawziętego, nie li-

czącego się z faktami i racjonalną

argumentacją „polowania z medial-

ną nagonką” narodził się, nabrał siły

i legislacyjnych kształtów akurat

w tych kręgach politycznych, z któ-

rymi jeszcze niedawno adwokatura,

w tym także jej aktualne kierownic-

two, chciała i była gotowa się ide-
owo identyfikować i które w nie tak

aż odległej przeszłości miały i ma-
ją wobec adwokatury pewne długi
wdzięczności. Nie ulega wątpliwo-
ści, że chciałoby się bardzo, i aktu-
alne kierownictwo Prezydium NRA

chciałoby tego również, aby lubili
nas ci, których my darzyliśmy nie-
odwzajemnianą, jak się okazuje,
sympatią. Stało się jednak inaczej,
bez naszej winy, bez naszego, choć-
by i niezawinionego udziału. W an-
tyadwokackim dżihadzie lewica
nie uczestniczyła albo wcale, albo
też udział jej był i jest nieporów-
nanie mniejszy (nie zapominamy
o kolejnych wersjach tzw. projek-
tu Hausnera), a sposób działania
stonowany. Racje adwokatury były
wysłuchiwane i racjonalnie dysku-
towane w kręgach rządzącej lewicy,
zaś szyderczo komentowane i prze-
inaczane przez prącą do władzy i po-

lującą na głosy prawicę. Takie były
i takie ciągle jeszcze są powszech-
nie znane fakty, mimo pewnych,
mało zresztą wyraźnych sygnałów

lekkiego otrzeźwienia z antyadwo-
kackiego amoku w kręgach PiS-u
i PO, fakty, z którymi Prezydium
NRA, podejmując działania obron-
ne, musiało się liczyć i których nie
mogło ignorować. Stąd też kontak-
ty i rozmowy podjęte zostały i nadal
są prowadzone w pierwszej kolej-
ności z tymi politykami, z tymi krę-
gami politycznymi, które, choćby
dla przeciwstawienia się prawico-
wym przeciwnikom politycznym,
okazują większe zrozumienie dla
spraw adwokatury i jej arďumen-

łów niż „impregnowana” na nasze
racje prawica. Wszyscy członko-
wie Prezydium NRA i zaproszeni
goście uczestniczący w spotkaniu
z kierownictwem PiS-u, spotka-
niu zorganizowanym z inicjatywy
Prezydium z nadzieją na nawiąza-
nie dialogu, mieli okazję przekonać
się, że była to rozmowa głuchych,
czy raczej dyskurs przysłowiowego
„dziada i obrazu”. Późniejsze wy-
powiedzi medialne przedstawicie-
li PiS-u i niestety -- także Platfor-
my Obywatelskiej, po której można
było oczekiwać czegoś innego tak
co do treści, jak i co do formy, owo

wrażenie tylko potwierdziły i po-
głębiły.

Nie jest zatem prawdą, że kie-
rownictwo Prezydium NRA doko-
nało wadliwego wyboru kierunku
działania, wiążąc nadzieje tylko
z jedną opcją polityczną ( jeśli PSL,
jako partię do niedawna współrzą-
dzącą, zaliczymy również do tej
samej opcji); przez wiele miesięcy
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nie było po prostu żadnego wyboru,

ai teraz symptomy zmian w anty-

adwokackiej postawie prawicy są

mało wyraźne. Bardziej intensywne

kontakty z formacją lewicową, po-

zbawione wszakże cech „niejasnych

związków”, uzasadnione były i są

nadal także tym, że — mimo skrajnie

niekorzystnych wyników badań opi-

nii publicznej ta właśnie formacja

polityczna ma ciągle, z uwagi na

rozmiar parlamentarnej reprezen-

tacji, decydujący wpływ na proces

legislacyjny i wiele wskazuje na to,

że ten stan rzeczy utrzyma się do

jesieni 2005 roku, a więc do końca

prac nad „zabójczym” dla adwoka-

tuą' projektem PiS-u. To właśnie

posłowie lewicy, SLD i Unii Pracy,

ale nie tylko, bo także Samoobrony

i PSL, mimo wszelkich odruchów

niechęci z naszej strony (które w tej

sytuacji należałoby raczej oględnie

demonstrować), zadecydują w okre-

sie następnych kilku lub kilkunastu

miesięcy o losach tego projektu

i- ewentualnie, jeśli znajdzie się

on w Sejmie — o losach naszego

projektu nowej ustawy o adwoka-

turze, zaś aktualne wyniki sondaży

politycznych niewiele tu zmie-

nią. Nie udało się, jak dotychczas,

znaleźć w Sejmie „15 sprawiedli-

wych”, którzy byliby gotowi swymi

podpisami sygnować opracowany

przez nas projekt, czyniąc zeń po-

selską inicjatywę ustawodawczą.

Kancelaria Prezydenta RP była je-
dyną „placówką”, posiadającą kon-

stytucyjne uprawnienia inicjatywy

ustawodawczej, która była gotowa
- przynajmniej wedle ówczesnego
stanu rzeczy — nasz projekt ustawy

wprowadzić w obieg legislacyjny —

za cenę wszakże pewnych ustępstw
z naszej strony, które polegać by
miały, wedle sugestii Kancelarii
Prezydenta, na większym „otwar-
ciu” adwokatury i „upublicznie-
niu” procedur przyjmowania na
aplikację. W wewnętrznej dyskusji
w Prezydium NRA rozważano,
jakie można by wprowadzić w tym

zakresie modyfikacje w stosun-
ku do istniejącego aktualnie stanu
rzeczy, satysfakcjonujące z jednej
strony przyszłego projektodawcę,
tzn. Prezydenta RP, a z drugiej — nie
oddające tego, co było i jest nie do
oddania, czyli samorządności ad-
wokatury, decydującego wpływu jej
organów na skład personalny kor-
poracji i utrzymanie w ręku samo-
rządu kontroli nad wzrostem liczbo-
wym adwokatury — i takie właśnie
a nie inne owe propozycje były.
Stwierdzenie, iż wspomniane pro-
pozycje szły „...znacznie dalej niż
projekt PiS” nie odpowiada praw-
dzie; jestem przekonany, z uwagi
na osobę Autora zarzutu, iż zarzut
taki został sformułowany w fenvo-
rze walki o dobro adwokatury, nie
zaś w złej wierze. By nie wdawać
się w zbędną dyskusję, załączam
do niniejszego pisma owe nieszczę-
sne, a niedoszłe propozycje, w nie-
wielkim tylko stopniu odbiegające
od postanowień naszego projektu
ustawy; do projektu PiS-u naprawdę

bardzo im daleko.

To, co wyżej napisano, nie ozna-

cza, że Prezydium NRA, dla dobra

adwokatury, nie podejmuje dysku-

sji ze wszystkimi, którzy są goto-

wi jakąkolwiek merytoryczną dys-

kusję z nami podjąć, bez względu

na przynależność partyjną rozmów-

ców. Takie rozmowy były podej-

mowane zarówno przez członków

Prezydium NRA, jak i na prośbę

Prezydium przez Kolegów — Ad-

wokatów spoza składu Prezydium.

Większość z tych rozmów miała,

na wyraźne życzenie naszych part-

nerów --- życzliwość wobec adwo-

katury czy choćby zrozumienie dla

jej problemów jest bowiem „tu i te-

raz” traktowana jako okoliczność

politycznie obciążająca -- charakter

poufny i stąd brak skierowanej do

wszystkich członków NRA infor-

macji o ich przebiegu.

2) Prezydium NRA, w wła-

snych zaniedbań, nie wzięło udziału,

w charakterze strony, w rozprawie
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przed Trybunałem Konstytucyjnym

w sprawie pytania prawnego NSA

co do niezgodności z Konstytucją

art.40 pkt 4 i 58 pkt 12 lit.j p.o.a.

Podobne zaniedbania miały miejsce

w odniesieniu do określenia kręgu

podmiotów uprawnionych do wy-

konywania zawodów prawniczych

oraz nowelizacji kpk ogranicza-

jącej zakres tajemnicy zawodowej

przy przestępstwach prania brud-
nych pieniędzy

Pismem doręczonym dnia 26

sierpnia 2003 r. Prezes TK, prof.

Marek Safian, zwrócił się do Prezy-

diurn NRA o przedstawienie na pi-

śmie stanowiska adwokatury co do

w pytaniach

prawnych NSA. Na pismo to, w za-

kreślonym przez TK terminie, Pre-

zydium NRA złożyło obszerną pi-

semną odpowiedź we wrześniu

2003 r., zatytułowaną jako pismo

„uczestnika". W piśmie tym nie zo-

stał zawarty formalny wniosek o do-

puszczenie do udziału w sprawie

w charakterze uczestnika, ponieważ

wydawało się nam oczywistym, że

TK zł*Tócił się do Prezydium NRA

o zajęcie stanowiska w trybie ina

podstawie art.3S ustawy o TK, który

uprawnia Trybunał do zwrócenia się

z takim żądaniem do „uczestnika”;

przyjmowaliśmy (tak samo zresz-

tą uczyniło kierownictwo korpora-

cji radcowskiej), że TK uznał tym

samym Prezydium NRA za uczest-

nika postępowania, co mógł uczy-

nić także z własnej inicjatywy, bez

wcześniejszego wniosku Prezydium

NRA. Okazało się, że prezentowa-

ny przez obie korporacje prawnicze

pogląd był, przynajmniej w ocenie

TK, błędny. Postanowieniem z paź-

dziemika 2003 r., nieznanym nam

przed dniem rozprawy, TK odmó-

wił dopuszczenia do udziału w spra-

wie skarżącego (p. Kłaczyńskie-

go), powołując się w obszernym

uzasadnieniu na konieczność za-

chowania równowagi stron wobec

niedopuszczenia do udziału w spra-

wie także obu korporacji prawni-
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czych. Stanowisko TK, eliminują-
ce w tej sprawie udział wszystkich
podmiotów, których udział w spra-
wie nie był ustawowo konieczny,
było zatem jednoznaczne i także
formalny wniosek, gdyby znalazł
się w piśmie Prezydium NRA (albo
w pomniejszym odrębnym piśmie
procesowym) prawdopodobnie nie
zostałby uwzględniony. Nie wie-
dząc o takim stanowisku TK (odpis
postanowienia co do niedopuszcze-
nia skarżącego do udziału w spra-
wie nie został nam doręczony),
Prezydium NRA oczekiwało na za-
wiadomienie o rozprawie, jakie TK
skierować powinien w stosunku do
uczestnika. Stąd też mocno spóźnio-
na, uzyskana z internetu informacja
o rozprawie, jaka dotarła do człon-
ków Prezydium w ostatniej chwi-
li. Tak się istotnie stać nie powin-
no. Można było i zapewne należało
zasięgać systematycznie informacji
w Sekretariacie TK o planowanym
terminie rozprawy i zamierzeniach
Trybunału co do dopuszczenia (lub
niedopuszczenia) zainteresowanych

podmiotów do udziału w sprawie.
Nie ulega wątpliwości, że byłoby
lepiej dla medialnego obrazu ad-
wokatury, gdyby jej przedstawiciel
uczestniczył w rozprawie i prezen-
tował stanowisko naszej korporacji,

stanowisko przedstawione zresz-

tą już wcześniej w sposób wyczer-
pujący na piśmie i z tej racji znane

TK, a które z godnością bronione
było podczas rozprawy przez panią

poseł Janik, reprezentującą przed

TK Sejm RP. Jednakże dla wszyst-

kich osób obserwujących przebieg

rozprawy „z widowni” musi być

oczywistym, że wynik sprawy był
przesądzony jeszcze przed jej roz-

poczęciem, zaś argumentacja Pre-

zydium NRA, znana składowi orze-

kającemu od dawna, nie znalazła

uznania w oczach Trybunału; wy-

nikało to aż nazbyt jednoznacznie

z referatu sędziego sprawozdawcy,

jak i z treści, kierunku i „tonu” py-

łań kierowanych do przedstawicie-
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li „uczestników koniecznych” przez

członków składu orzekającego. Ad-

wokatura, ustami kierownictwa Pre-

zydium NRA, istotnie nie zajęła

merytorycznego stanowiska bezpo-

średnio po wyroku Trybunału. Sta-

ło się tak nie dlatego, by ktokolwiek

z członków Prezydium uchylał się

od tej powinności lub nie był w sta-

nie tego uczynić z powodu niedo-

statków intelektu lub charakteru, ale

jedynie z tej przyczyny, że stanowi-

sko takie, merytorycznie wyważo-

ne i odpowiedzialne, może zostać

sformułowane dopiero po zapo-

znaniu się z uzasadnieniem pisem-

nym, jak dotychczas jeszcze niedo-

stępnym. Wydaje się to tym bardziej

usprawiedliwione, że ustne uzasad-

nienie Prezesa Trybunału zawiera-

ło myśli, które chcielibyśmy „zo-

baczyć” w postaci pisemnej, by nie

komentować orzeczenia — skądinąd

nie wyrządzającego adwokaturze

nadmiernej szkody — w sposób dla

adwokatury bezpodstawnie opty-

mistyczny (dotyczy to zwłaszcza

wypowiedzi dotyczących koniecz-

ności utrzymania reglamentacji ilo-

ściowej adwokatury i roli samorzą-

du adwokackiego jako samorządu
zawodu zaufania publicznego).

W postępowaniu przed TK

w sprawie wykonywania usług
prawniczych samorząd adwokacki

nie był stroną, a Prezydium NRA,

całe Prezydium, anie tylko jego
kierownictwo, o sprawie i o termi-
nie rozprawy nie wiedziało. Spra-
wa, wbrew wyrażanym początkowo

obawom, nie naruszyła praw adwo-

katury, dotyczyła bowiem zagadnie-
nia prawnego, jakie wyłoniło się na
gruncie dzisiaj już nie obowiązują-
cego stanu prawnego, co TK usta-
mi swego Prezesa, wyjaśniał także
w publikacjach prasowych.

Przedstawiciele adwokatury od
początku działania Komisji Legi-
slacyjnej ds. Nowelizacji kpk ak-
tywnie uczestniczyli w jej pracach,
ale przyjętej regulacji, powszechnej

niestety w krajach członkowskich

Unii Europejskiej, nie mogli zapo-
biec, chociaż się jej konsekwentnie
i z całą stanowczością sprzeciwiali.

3) Prezydium NRA w sposób niedo-
puszczalny pominęło Ministra Spra-
wiedliwościjako tego, kto powinien
w pierwszej kolejności otrzymać
, adwokacki” projekt nowej usta-

p.o.a., antagonizując w tej spo-
sób (i nie tylko i w ten) akurat ten
organ i tę osobę, na której przychyl-
ności powinno nam najbardziej za-
leżeć i która to życzliwe stanowisko
publicznie prezentowała.

Nie chcemy w tym miejscu po-
dejmować dyskusji nad tym, czy
w czasie uroczystości jubileuszo-
wych doszło, a jeśli tak, to zja-
kiej przyczyny i w jakich okolicz-
nościach, do „...niewybaczalnego

faux-pas” wobec Pana Ministra. Jeśli
takie powstało wrażenie, to w oso-
bistej rozmowie Prezes NRA wyra-

ził już swoje ubolewanie z powo-
du tego incydentu i przeprosił Pana
Ministra. Nie jest natomiast prawdą,
jakoby Minister nie otrzymał nasze-

go projektu jako pierwszy i najważ-

niejszy „zewnętrzny adresat". Pro-
jekt wraz z uzasadnieniem został
złożony bezpośrednio na ręce odpo-

wiedzialnego za sprawy adwokatu-
ry i pozostającego z nami w stałym

kontakcie Wiceministra Sprawiedli-

wości, pana Sylweriusza Królaka,
który, z tekstem naszego projektu
w ręku, uczestniczył, wespół z pa-

nem posłem Ryszardem Kaliszem,
we wrześniowym posiedzeniu ple-

namym NRA i wypowiadał się ob-

szemie na temat zawartych tam roz-

wiązań. Wydawało się nam — i ten

pogląd prezentujemy także obecnie

— iż przekazanie projektu Wicemini-

strowi Sprawiedliwości sprawujące-

mu bezpośrednio nadzór resortowy

nad adwokaturą spełniało w sposób

wystarczający oczywisty dla nas

obowiązek „notyfikacji” w stosunku

do Ministra Sprawiedliwości. W tej

sytuacji ponowne złożenie projektu

w Dzienniku Podawczym Minister-

stwa stanowiło jedynie dodatkowe,
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uzupełniające 
wprowadzenie na-

szego 
projektu do biurokratycznego

Ministerstwaw strukturach 
obiegu

Sprawiedliwości, nie zaś spóźnioną

informację dla Ministra, który dys-

ponował nią już od jesieni 2003 r.

4) W Prezydium NRA panuje ma-

razm i brak zainteresowania „ ...dla

inicjatyw dotyczących potrzebnych

działań”, brak jest poza tym „...ja-

kiejkolwiek merytorycznej koncepcji

działania, brak zdefiniowanej takty-

ki 
postępowania,...nakreślenia peł-

nej strategii... i generalnie panuje

, ogólny bezwład”

Z takimi ocenami trudno jest

dyskutować, ale spróbować jednak

trzeba.

Strategicznym celem działania

Prezydium NRA i wszystkich in-

nych organów samorządu adwokac-

kiego w obliczu zagrożenia, o jakim

była mowa na wstępie, jest niedo-

puszczenie do wprowadzenia ta-

kich zmian legislacyjnych, które

byłyby równoznaczne ze zniszcze-

niem adwokatury i jej ponadwie-

kowego dorobku. Metody działa-

nia były i pozostają równie jasne:

wykazywanie szkodliwości, by nie

rzecz — nonsensowności projek-

tu PiS-u, uczestniczenie w pracach

legislacyjnych nad tym projektem

także w tym celu, by w przypadku

realizacji najgorszego scenariusza,

czyli uchwalenia nowelizacji, po-

Co z pegazem?

W poprzednim numerze „Kroni-
ki" zamieściliśmy, na s. 20, zdjęcie
pegaza z opuszczonymi skrzydłami,
z prośbą o wskazanie, gdzie w Ło-
dzi znaleźliśmy tę niezwykłą pła-
skorzeźbę. Redakcja nie otrzyma-
ła żadnych odpowiedzi! A przecież
wystarczy wejść w podwórze przy
kinie Charlie, przy Piotrkowskiej,
i spojrzeć na lewą ścianę: pegaz jak

stanowienia dla adwokatury „likwi-
dacyjne” w ustawie się nie znalazły,
przy jednoczesnym wyjściu naprze-
ciw konieczności zmian związa-
nych z lawinowym wzrostem ilości
absolwentów prawa w naszym kraju
oraz czekającymi nas w najbliższej
przyszłości naciskami adaptacyjny-
mi ze strony organów Unii Europej-
skiej. Przeciwstawianie się nagonce
medialnej i politycznym naciskom
wymaga także niezbędnej i szyb-
kiej naprawy tego, co w działalno-
ści samorządu jest wadliwe, co nam
— nie bez pewnej racji — zarzucają
i media i politycy; chodzi o powol-
ność i nieskuteczność reagowania
na patologie zachowań niektórych
adwokatów, czyli na słabość po-
stępowania dyscyplinarnego, a tak-
że o nieprzejrzystą, przynajmniej
w niektórych przypadkach, politykę
przyjmowania na aplikację. Wszyst-
ko to, co w tym zakresie można było

zrobić, zostało, jak się wydaje, zro-
bione. Zapewne można to było, tak
jak wszystko, co jest dziełem czło-

wieka, zrobić lepiej i skuteczniej.

Nie można jednak zapominać, kim

jesteśmy, jaką siłę społeczną sobą

prezentujemy i jakimi w związku

z tym dysponujemy „armatami”.

Być może nie dość głośno protestu-

jemy, kontestujemy nie tak wyrazi-

ście i ostro, jak tego oczekiwałby

Autor zarzutów. Pamiętajmy jed-

żywy. Nieopodal mieści się zresztą

kancelaria adwokacka...

W tym numerze zamieszczamy

więc bardziej — zdaniem niektórych

„adekwatną” zagadkę: gdzie jest,

na fasadzie domu, w śródmieściu,

ten kwiatowy wazon z... papuga-

mi? Obiecujemy nagrody — niespo-

dzianki.
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nak, kim jesteśmy i jakie jest nasze

„miejsce w szeregu”. Nie jesteśmy

armią kolejarzy, zdolnych w wybra-

nym przez siebie momencie spara-

liżować kraj, ani inną liczną i dys-

ponującą narzędziami politycznego

szantażu grupą zawodową, zdolną

i gotową do agresywnej kontesta-

cji. Nasz protest i nasza kontesta-

cja nie może wykraczać poza for-

my werbalne i poza granice prawnie

dopuszczalnego lobbingu — i tak też

robimy, a jako kilkutysięczna grupa

zawodowa nie mamy szans na wiele

więcej, zwłaszcza wobec zadziwia-

jąco jednolitej niechęci, a niekie-

dy wręcz wrogości mediów i an-

tyadwokackiej postawy tzw. elit

politycznych, demonstrowanej jako

przejaw ich „politycznej poprawno-

ści"; od pevmego czasu mamy bo-

wiem nieodparte wrażenie, iż wy-

kazywanie zrozumienia dla racji

adwokatury, nie mówiąc już o przy-

chylności wobec jej spraw, uważa-

ne jest przez większość polityków

oraz prawie wszystkich dziennika-

rzy i wydawców za wstydliwą pa-

tologię, z którą — jeśli już się przy-

darzyła — nie należy się nadmiernie

„obnosi& Jeśli Autor krytyczne-

go wystąpienia ma inne, bardziej

skuteczne pomysły, to ciągle jesz-

cze jest czas, by się nimi, dla dobra

adwokatury, podzielił przynajmniej

z członkami NRA.
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Zmiany W sądach (dane z 3 września 2004 r.)

Zmiany na stanowiskach prezesów sądów

Sąd Rejonowy dla Lodzi-Widzewa w Łodzi

Joanna Rotert-Grąvbowska, SSR dla Łodzi-Widzewa

— powołana 5 lipca 2004 r. na stanowisko prezesa tego

Sądu, na okres 4 lat.

Zmiany na stanowiskach

wiceprezesów sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Jacek Świercąvński, SSR dla Łodzi-Widzewa — powo-

łany 1 września 2004 r. na stanowisko wiceprezesa tego

Sądu, na okres 4 lat.

Sąd Rejonowy w Łowiczu
Barbara Jarosz, SSR w Łowiczu powołana 1 maja

2004 r. na stanowisko wiceprezesa tego Sądu, na okres
4 lat.

Zmiana na stanowisku

wizytatora w Sądzie Okręgowym w Lodzi

Joanna Godlewska, SSO w Łodzi — od 1 lipca 2004 r.

p.o. wizytatora ds. cywilnych.

Zmiana na stanowisku

przewodniczącego v"'działu w sądzie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Sylwia Łopaczewska, SSR dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi — od I lipca 2004 r. p.o. przewodniczącej II
Wydziału Cywilnego

Zmiana na stanowisku

kierownika sekcji w wydziale sądu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Halina Bartnicka, SSR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

— od 1 maja 2004 r. p.o. kierownika Sekcji Wykonania

Orzeczeń Wydziałów Grodzkich.

Powołania do pełnienia urzędu

na stanowisku sędziego

Sąd Okręgowy w Lodzi

Elżbieta Barska-Hermut akt powołania wręczono
23 czerwca 2004 r.

Dorota Rzeźniowiecka — akt powołania wręczono
23 czerwca 2004 r.

Ewa Steckiewicz-Ochocka—akt powołania wręczono

23 czerwca 2004 r.

Mianowanie na stanowisko

asesora s (lowe o

Sąd Rejonowy w Kutnie

Roman Ćwikliński — 10 maja 2004 r.

Ubyli ze stanowiska sędziego

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sławomir Wojciechowski — 17 sierpnia 2004 r. wobec

powołania na stanowisko sędziego Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Barbara Rymaszewska — 17 sierpnia 2004 r. wobec po-

wołania na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi.

Czesława Nowak-Kolcąvńska — 17 sierpnia 2004 r.

wobec powołania na stanowisko sędziego Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Alicja Bieniek-Kosikowska — 1 października 2004

wobec przeniesienia w stan spoczynku.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Krystyna Żak — 1 czerwca 2004 r. wobec przeniesienia

na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m. Sto-

łecznego Warszawy.

Sąd Rejonowy w Pabianicach

Jacek Garstka — 9 maja 2004 r. wobec zrzeczenia się

urzędu sędziego.

Ubyli zę stanowiska asesora sądowego

Sąd Rejonowy w Kutnie

Dariusz Mikucki — 10 maja 2004 r. wobec przeniesie-

nia do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejo-

nowym w Żyrardowie (okręg SO w Płocku).

Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Justyna Dalkowska — 1 czerwca 2004 r. przeniesiona do

pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
Tomasz Głuszcąyk — 31 lipca 2004 r. zwolniony ze sta-

nowiska asesora sądowego.
Marlena Sobańska — 31 października 2004 r. zwolniona

ze stanowiska asesora sądowego.

Wobec utworzenia 1 lipca 2004 roku Sądu Okręgowe-
go w Sieradzu, sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi
— Ośrodka Zamiejscowego w Sieradzu oraz sędziowie
i asesorzy Sądów rejonowych w: Sieradzu, Zduńskiej
Woli i Łasku — przeniesieni I lipca do okręgu tego
Sądu.
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Nowi 
adwokaci Izby Łódzkiej po uroczystości ślubowania 13 maja 2004 r.

Od lewej: adw. adw.: Katarzyna Matusewicz, Marcin Stacewicz, Sylwia Kubiak, Grzegorz Parchimowicz, Ewa Woskouic:.

Marta Wróblewska-ňnoczkowska, Tomasz Karczemski, Monika Piech-BaIicka, Bartosz Woźniak, Paulina Żurek —Afacias,

Łukasz Kołacki, Robert Owczawzyk, Izabela Tyszkiewicz, Przemysław Florek, Justyna Cheda-Onisk, Maciej Blimel

adw. Dariusz Wojnar

Dzieło Nowego Tysiąclecia

Redakcja „Kroniki” otrzyma-

ła od Prezesa Naczelnej Rady Ad-

wokackiej, adw. Stanisława Ryma-

ra, notatkę ze spotkania z Zarządem

Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło

Nowego Tysiąclecia”, które odbyło

się 29.07.2004 roku. Oto główne in-

formacje.

Fundacja Episkopatu Polski

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” od
2000 roku prowadzi program sty-

pendialny dla utalentowanej mło-
dzieży, która napotyka bariery ma-
terialne i środowiskowe (korzysta
z niego prawie 1200 gimnazjali-
stów i licealistów). Jest ona również
pomysłodawcą i koordynatorem
dorocznego „Dnia Papieskiego”
- łączności z Ojcem Świętym i po-
głębiania znajomości Jego na-
uczania. W roku 2002 uruchomio-
no Konkurs Akademicki o indeks
na studia dziennikarskie im. Bpa
Jana Chrapka, nieżyjącego jedne-
go z twórców Fundacji. Od przed-
sławicieli środowiska prawnicze-
go wyszła propozycja utworzenia
Konkursu Akademickiego o indeks
na studia prawnicze (magister-

skie studia dzienne) dla szczególnie

uzdolnionych, a wywodzących się

z ubogich terenów wiejskich, ma-

turzystów. Konkurs byłby przepro-

wadzany we współpracy z Wydzia-

łami Prawa, które zechcą podpisać

porozumienie z Fundacją. Wyłonie-

ni w nim studenci objęci byliby pro-

gramem stypendialnym Fundacji.

Ma ona nadzieję, że stypendia dla

laureatów konkursu ufundowane

zostaną przez prawników: adwoka-

łów, notariuszy, radców prawnych,

kierujących się dbałością o dobro

wspólne i słusznym poczuciem soli-

darności społecznej. Przewodniczą-

cy Rady Fundacji, ks. bp Tadeusz

Gocłowski, zwrócił się do Preze-

sa NRA o wsparcie tej inicjatywy.

Prezes NRA, adw. Stanisław Ry-

mar, obiecał poinfołmować człon-

ków naszej korporacji o tej cennej

inicjatywie.
Konkurs Akademicki jest adre-

sowany do aktualnych maturzystów,

którzy pragną podjąć studia praw-

nicze, pochodzą z miejscowości do

10 tys. mieszkańców, osiągają bar-

dzo dobre wyniki w nauce (średnia
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ODACU

ocen z ostat-
niego półro-
cza nie mniej
niż 4,5), cieszą się nienaganną opi-

nią, zaś miesięczny dochód brutto

w ich rodzinie na osobę nie prze-
kracza 560 zł. Laureaci konkur-

su, przeprowadzonego przez spe-

cjalnie powołana komisję, złożoną

z przedstawicieli Wydziałów Pra-

wa, przedstawicieli Fundacji oraz

osób delegowanych przez środowi-

ska prawnicze uczestniczące w fun-

dowaniu stypendiów, uzyskiwaliby

stypendium na pokrycie kosztów
związanych ze studiami. Jednym

z elementów konkursu ma być pi-
semna, 2-3 — stronicowa praca na
temat ustalony przez Komisję Kon-

kursu. Drugi etap, finałowy, obejmie

test (o zakresie ustalonym przez ko-
misję) oraz rozmowę kwalifikacyj-

ną. Na tej podstawie wyłonieni będą

2-3 laureaci Konkursu, którzy otrzy-

mają indeksy oraz stypendia.

Serdecznie prosimy członków
Izby Łódzkiej o przemyślenie moż-
liwości praktycznego wsparcia tej
szlachetnej inicjatywy.
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adw. Dariusz Wojnar

Nie tylko „Kronika”... Szczecińskie „In gremio”

Wydawanie pisma Izby Adwo-
kackiej w Łodzi, a także zadzierz-
gnięte w ostatnich miesiącach
bliższe więzi z przedstawicielami
Palestry z innych ośrodków w Pol-
sce, dają szansę poznania również
tamtejszych inicjatyw wydawni-
czych. Obiecujemy prezentować
je, bo świadczą o aktywności i ży-
wotności naszej zawodowej kor-
poracji.

Dziś o „In gremio. Miesięczni-
ku Szczecińskich Środowisk Praw-
niczych.” Wyszły, jak dotąd, cztery
jego numery, w nakładzie 1500-
1800 egzemplarzy. Jest bezpłatny.
Choć wydawcą jest ORA w Sze-
Cinie, zaś redaktorzem naczelnym
„In gremio” adwokat — mec. Ro-
man Ossowski, to, jak czytamy
w artykule wstępnym do pierwsze-
go numeru, „pismo ma być platfor-
mą wymiany poglądów, wyrażania
opinii przez wszystkich praw-
ników”, a nawet „miej-

scem kontaktu
z szer-
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szym odbiorcą.” W skład Rady

Programowej wchodzą zatem:

Pełnomocnik Ministra Sprawie-

dliwości do spraw utworzenia

Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Grzegorz Chojnowski; Prezes

Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego — Zygmunt Chorzępa;

Dziekan Okręgowej Izby Radców

Prawnych Marian Falco; Proku-

rator Okręgowy — dr Błażej Kola-

siński oraz Dziekan ORA — Marek

Mikołajczyk. Dotychczasowe nu-

mery pisma w pełni potwierdzają
jego międzyśrodowiskowy charak-

ter. Znajdziemy w nich teksty au-
torstwa adwokatów, radców praw-

nych, prokuratorów, historyków,

księży, pracowników naukowych,

umieszczone częściowo w stałych

rubrykach — m. in.: prokuratura,

Instytut Pamięci Narodowej, są-

downictwo kościelne, wspomnie-

nia oraz lżejszego kalibru: pod
papugami, felieton, nasze pasje.

Ambicją pisma jest najwyraźniej
skupienie się na tematyce ważkiej,

stąd poważne opracowania doty-

czące bieżących kwestii.

Miesięcznik ma 36 stron, forma-

tu naszej „Kroniki”, z czego jedna
lub dwie przeznaczone na reklamę.

Pozazdrościć możemy swobodne-

go szafowania kolorem, barMłych

zdjęć na dowolnej stronie, dużych
marginesów i dwukolumnowego

układu tekstu na stronie, co "siad-
czy o solidnym i trwałym zaple-
czu finansowym dla wydawania
kolejnych numerów. By wydawać

miesięcznik, trzeba też dużego. sta-

łego poświęcenia czasu członków

redakcji oraz zatrudnienia (?)

pracowników technicznych.

oczymy „In gremio" wielu
sukcesów, licząc na szczeciń-
sko-łódzką współpracę.

Temin

zas*9Q
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Wspieramy młodych poetów

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi po raz kolej-

ny pomogła finansowo w ufundowaniu nagród — w XIII

ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Nagrodę im. K.

K. Baczyńskiego, za co organizatorzy Konkursu ser-

decznie podziękowali.

Konkurs ten jest jedną z nielicznych w skali kra-

ju, znaczących inicjatyw służących wynajdywaniu ta-

lentów literackich wśród młodego pokolenia. Cieszy

się zasłużenie dobrą renomą, jest wymieniany przez

krytykę wśród trzech najważniejszych tego typu im-

prez, dzięki którym debiutowali autorzy urodzeni w la-

łach 1960., a obecnie w latach 1970. i 1980. Spomiędzy

jego laureatów można choćby wymienić, obecnych we

wszystkich antologiach poezji po 1989 roku, a debiutu-

jących właśnie nakładem Stowarzyszenia Literackiego

im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi: Wojciecha Bonowi-

cza z Krakowa, Tomasza Różyckiego z Opola, Roma-

na Honeta z Krzeszowic. Stowarzyszenie to (organizu-

jące konkursy, spotkania autorskie i warsztatowe — dla

młodzieży studiującej, drukujące książki) działa, co jest

ewenementem, całkowicie społecznie, zatem niezbęd-

ne dla jego funkcjonowania jest ubieganie się o dotacje

i dofinansowanie.
(red.)

Wiersze Andrzeja Weisera

Oto dwa kolejne utwory poetyckie adw. Andrzeja

Weisera. Refleksje o jesieni, przemijaniu i historii.

Więcej znajdą Państwo w „Tygodniu w Kolusz-

kach”, który drukuje wiersze naszego Kolegi.

Nad stawem

Wiatr w wiekowych lipach rozśpiewany

0 minionych chwilach opowiada.

Dzień jesienny, smętny, zadumany,

A on śpiewa, płacze albo gada.

Tu, nad stawem, tatarakiem pachnie i miętą,

A w ogrodzie stary dom się bieli.
Każdą chwilę tu przeżytą pamiętam,

Tutaj przeszłość wspomnieniem się ścieli.

Ulica Anstadta

Stara łódzka ulica Anstadta...

Ze szkoły wybiega rozbawiona młodzież.

A w tym budynku, przed ponad pół wieku,

była kaźnia tysięcy Polaków,

najpierw Gestapo, później Bezpieka.

Rozmawiam z sympatycznym licealistą:

— Ile masz lat? — pytam.

— Siedemnaście.

— Tyle miałem — mówię mu —

kiedy tu mnie więziono

za kawał o Stalinie i Bierucie.

— Za kawał? — pyta zdziwiony. Nie rozumie,

młody, wolny, szczęśliwy.

Bibliotece w Borejkowszczyźnie na Litwie

W 24., grudniowym numerze „Kroniki” prosiliśmy 
0 zbiórkę książek na rzecz polskiej biblioteki dla dzieci 
w Borejkowszczyźnie, dawnym majątku Syrokomli. Zo- 
stała ona podjęta przez władze ORA,
które, o czym już informowaliśmy,
przekazały wiele wartościowych pozy-
cji beletrystycznych. Do akcji włączyli
się także pracownicy i studenci poloni-
styki UŁ. W ten sposób zebrano kilka-

Iset kilogramów książek. Część z nich,
klasykę literatury polskiej oraz publi-

kacje o charakterze naukowym, nasza redakcyjna kole-
żanka, adw. Danuta Gordat, zawiozła w lipcu jako dar dla
biblioteki Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wi-

leńskiego. Przesyłka dla dzieci z Borej-
kowszczyzny, ponadstukilogramowa, nie
zmieściła się w samochodzie osobowym,
więc zostanie dostarczona do tej wiejskiej
biblioteki w najbliższych tygodniach. Za-
dba o to Łódzki Oddział Towarzystwa Li-
terackiego im. Adama Mickiewicza, dzia-
łąjący przy UŁ.
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Kronika humoru

Grupa przyjaciół jedzie samocho-

dem „gierkówką”, w dniu, gdy niemal

cała Polska wybrała tę samą drogę.

Dzieją się rzeczy straszne, tiry i piraci

drogowi szaleją, ale kierowca wiozą-

cy przyjaciół ma kłopoty ze skoncen-

trowaniem się na prowadzeniu. Prze-

szkadzają trzy koleżanki, nieustająco

głośno plotkujące. Już którąś godzi-

nę. Kierowca, zmęczony i zirytowa-

ny, prosi prowodyrkę:

— Czy moglibyśmy przez pewien

czas trochę pomilczeć?

Dobrze! —odpowiada ona po

chwili zastanowienia. — Ale powiedz,

o czym będziemy milczeć?

Jaskinia. W pewnym momencie

przewodniczka uprzedza zwiedzają-

cych, że zaraz zgasi światło, by wszy-

scy mogli się przekonać, jakie abso-

lutne ciemności w niej stale panowały

przed wytyczeniem trasy dla wycie-

czek. I zapada ciemność. Na moment

potem światło zostaje ponownie

włączone. Jedna z uczestniczek wy-

cieczki, ciągle pod wrażeniem, mówi

półgłosem do drugiej:

— Wyobraź sobie, jak tu musi być

strasznie nocą!

Wyniki Turnieju Piłki Nożnej

Tegoroczny tur- posiedzenie Komisji

niej piłki nożnej na Prawnej ORA, która
punktowanym VI — po dokonaniu wy-

miejscu zakończy- kładni przepisów re-
li Notariusze, ustę- gulaminu rozgry-
pując Sędziom, któ- wek — zadecydowała
rzy zajęli miejsce V. o przyznaniu pucharu

Ci z kolei przegrali Dziekana ORA zdo-
z Prokuratorami (IV bywcom I miejsca,
miejsce). Brązowy czyli Adwokatom,
medal zdobyli Rad- oraz pucharu za zdo-
cowie, srebro Adwokaci, a złoto bycie I miejsca Komornikom (jako
Komornicy. Wobec takich wyników startującym w rozgrywkach poza
zwołane zostało w trybie pilnym konkursem).

Adwokacka aktywność

Redakcja „Kroniki” otrzymała

kolejne materiały świadczące o za-

angażowaniu naszego korporacyjne-

go Kolegi, adw. Bogdana Janickiego.

Otrzymał On podziękowanie od Na-

czelnika ZHP za „nieocenioną pomoc

prawną C..) w doprowadzeniu do ko-

rzystnych decyzji w sprawie jachtu

flagowego ZHP Zawisza Czarny”.
W marcu br. odznaczono Go „Srebr-
nym Krzyżem Zasługi dla ZHP”.
Mec. Janicki jest także aktywny jako

prelegent na konsultacjach RO Izby
Radców Prawnych w Łodzi.
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adw. Marcin Świeszkowski

Na balu w Adwokaturze

Są zwykle atrakcje duże...”

Jak co roku w czerwcu, po emo-

cjonujących rozgrywkach piłkar-

skich, łódzcy prawnicy spotkali się na

Balu Mistrzów Sportu. Przy obfitu-

jącym w napoje stole zebrało się po-

nad 80 osób, wśród nich Sędzia Sądu

Najwyższego Henryk Pietrzkowski,

Prezes Izby Notarialnej Aleksan-

der Jagodziński, Dziekan WPiA UŁ

Krzysztof Indecki, Dziekani ORA

i reprezentujący Komisję Sportu

adw. Marek Stepułajtys. Najmłod-

szym uczestnikiem balu była 6-mie-

sięcma Weronika, jak wynika z re-

lacji rodziców zagorzały kibic

sportovw.

apl.adw. Michał Woźniak

Uczestników powitali pomy-
słodawca i organizator balu, adw.
Jerzy Szczepaniak oraz Dziekan
ORA, adw. Andrzej Pelc. Chociaż
bal odbywał się w trakcie rozgry-
wek piłkarskich EURO 2004, pod-
kreślano nie tylko udział prawni-
ków w uprawianiu tej dyscypliny
sportu, ale także w turniejach gol-
fa i tenisa ziemnego.

Po zakończeniu części oficjal-
nej rozpoczęła się zabawa, która
trwała do białego rana. Hitem te-
gorocznego balu był przebój na-
pisany i wykonany przez radcę
prawnego Ewę Gryglewską wraz

z dwoma niezidentyfikowany-

mi piosenkarzami (podobno byli

to adwokat i radca prawny, ale

podejrzani zaprzeczają). Tekstu

i melodii nie mamy odwagi w peł-

ni zaprezentować, poprzestając na

stwierdzeniu, że tytuł niniejszej
noty został zapożyczony z jej re-

frenu.

Kolejny sprawdzian sił praw-

ników z Łodzi to XV Ogól-
nopolska Spartakiada Prawni-

ków w Białymstoku, w dniach

8-12 września. Relację przed-

stawimy w następnym numerze

„Kroniki”

Mistrzostwo Polski w tenisie ziemnym obronione

Kolejny raz reprezentujący

Okręgową Radę Adwokacką łódzcy
tenisiści udowodnili, że są najlep-
si w kraju. W dniach 10-13 czerw-
ca 2004 r. na kortach warszawskiej
Mery odbyły się XXVI Mistrzo-
stwa Polski Adwokatów w Tenisie
Ziemnym. Łódzka Rada reprezento-
wana była przez stałych bywalców
tej imprezy: Włodzimierza Woźnia-
ka, Przemysława Nowakowskie-
go, Aleksandra Kappesa, Bartosza
Woźniaka, Michała Chudobińskie-
go oraz Michała Woźniaka. Wśród
osób towarzyszących nie zabrakło
na mistrzostwach wspaniale dopin-
gujących koleżanek: Anny Gąsec-
kiej i Małgorzaty Striżko, a także
kolegi Bartosza Orlickiego, który
ze względu na dokuczliwą kontu-
zję nie mógł wziąć udziału w ry-
walizacji. Rozwiały się tym samym
nadzieje na pewny medal, bowiem
Bartek był w tym roku wyjątkowo
solidnie przygotowany. Bardziej
istotne osłabienie łódzkiej drużyny

stanowił jednak brak na warszaw-

skich kortach naszej mistrzyni w te-

nisie kobiecym — adwokat Beaty

Ciupińskiej. Pomimo tych utrud-

nień łódzcy tenisiści zdołali obro-

nić tytuł i drużynowo zajęli pierw-

sze miejsce.

W grupie do lat 35 (open) ex

aequo trzecie miejsce zajęli Michał

Chudobiński i Michał Woźniak.

Trzeci z reprezentantów w tej grupie

wiekowej, młody adwokat Bartosz

Woźniak, bardzo dzielnie walczył,

lecz nie zdołał pokonać rywala, ty-

powanego na jednego z faworytów.

W grupie do lat 45 doskonale spisali

się: Przemysław Nowakowski, któ-

ry zajął pierwsze miejsce, i Alek-

sander Kappes, zdobywca trzeciego

miejsca. Gdyby nie losowanie, za-

wodnicy ci zapewne spotkaliby się

w finale, nie zaś w półfinale, ponie-

waż w ich grupie wiekowej są wy-

różniającymi się tenisistami. Trze-

cie miejsce adwokata Włodzimierza

Woźniaka w grupie wiekowej + 55
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jest zaskoczeniem. Zwycięzca ze-
szłorocznych mistrzostw, w tym
roku uległ bowiem w półfinale do-
skonałe dysponowanemu Włodzi-
mierzowi Zadęckiemu, reprezentu-
jącemu ORA Poznań. Zawodnik ten

zresztą następnie dotarł do finału
i zdobył mistrzostwo. Za umiarko-
wanie pomyślny należy uznać wy-
stęp pary deblowej, którą tworzy-
li Przemysław Nowakowski i niżej
podpisany. Niczym nie uzasadnio-
na, gwałtowna obniżka formy spo-
wodowała, że faworyci, po ciężkiej,
trzysetowej walce, ulegli w ćwierć-
finale parze rzeszowsko-warszaw-
skiej Janusz Lasota i Łukasz Jura.
Deszcz zastąpił łzy.

Niewątpliwie bardzo ważną wia-
domością, obok drużynowej wygra-
nej łódzkich tenisistów, jest to, że
w następnym roku XXVII Mistrzo-
stwa Adwokatów w Tenisie Ziem-
nym będą w Łodzi. Już teraz ape-
lujemy do tenisistów łódzkiej ORA:
szykujcie formę!
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Z togą i Nikonem
- wywiad z mec. Tomaszem Grzeszczakiem

przeprowadziła adw. Danuta Grodat

Jak doszło do tego, że zajmuje

się Pan fotografią?

Trudno o bardziej banalny po-

czątek tej przygody — z okazji ko-

munii świętej obdarowano mnie

aparatem Smiena. Prezentu nie rzu-

ciłem w kąt, a było mi o tyle ła-

twiej, że w domu mieliśmy pełen

zestaw do wywoływania zdjęć — po-

większalnik, kuwety itd., którego

ojciec amatorsko używał od czasu

do czasu. Dzięki temu mogłem

nauczyć się procesu obróbki

zdjęć czarno-białych i w okre-

sie liceum wiele razy zaszywa-

łem się w tej domowej ciemni,

urządzanej w łazience. Poza

tym zainteresowania fotogra-

ficzne podsycała część mojej

rodziny, związana zawodowo

z filmem i teatrem. Bardziej

na serio zacząłem podchodzić

do hobby w czasie studiów

na Wydziale Prawa, wtedy

używałem już też oczywiście
prawdziwego aparatu.

Czy rozwinięcie zaintere-

sowania wymagało zdoby-

cia fachowej wiedzy i umie-

jętności?

Nie, jestem samoukiem,

wspomagałem się tylko książ-

kami i czasopismami, tak na-

prawdę do wszystkiego do-

szedłem praktyką i odrobiną

własnych eksperymentów technicz-

nych. Uważam, że postęp, rozwija-

nie się w fotografii w dużej mierze

polega na nabywaniu i szlifowaniu

umiejętności patrzenia, atu z ko-

lei pomocne jest podpatrywanie

innych. Nie chcę przez to powie-

dzieć, że naśladowanie. Z pew-

nością jednak oglądanie różnych

cudzych prac, obecność na ekspo-

zycjach, rozmowy — są pouczające

i inspirujące. Myślę, że w fotogra-

fii, jaką uprawiam, wystarcza zna-

jomość podstaw warsztatu, bo to, co

dla mnie jest najistotniejsze w zdję-

ciu, tkwi raczej w treści, a mniej

w formie. Oczywiście, zdarza się,

że przekaz obrazu fotograficzne-

go wymaga zastosowania specjal-

nej metody, ale w moim odczuciu

należy bardzo uważać, ażeby for-

ma nie zdominowała istoty zdjęcia,

a jest to, zwłaszcza obecnie, w ob-

liczu nieograniczonych możliwości

technik cyfrowych, realnym zagro-

żeniem i dla niektórych wielką po-

kusą.

Robiąc zdjęcia, staram się uni-

kać efektów i trików, od lat uży-

wam niezawodnego Nikona F-601

z kompletem optyki. Dla zwięk-

szenia siły oddziaływania obrazu

posługuję się taką a nie inną este-

tyką, kompozycją i perspektywą,

stosuję stłumione światło, eliminu-

ję nadmiar koloru lub operuję

łącznie tonacją czarno-białą. Cenię,

gdy zdjęcia pobudzają wyobraż-

nię i uczucia odbiorcy, wywołując

emocje i spychając na dalszy plan

wszelkie uzasadnienia teoretyczno-

intelektualne tworzonych prac. Fo-

tografia pozwala na wiele. .. Pozwa-

la zarówno na wyraźne przesłanie,

jak i na niedookreśloność czy

niedopowiedzenie, jest sztuką

otwartą, zdolną do uchwyce-

nia ulotności chwili bądź wy-

jątkowości atmosfery.

SMaśnie, co Pana w foto-

grafii interesuje, jakie mo-
tywy dominują w Pana pra-

cach?

Od początku fotografo-

wania przeszedłem przez

wszystkie, powiedziałbym

standardowe tematy — moja

rodzina i znajomi są dokład-

nie sportretowani, zamiast

pamiątek z wakacji półki za-

legają setki zdjęć, a swoje al-

bumy mają rybki, kotki, pa-

jęczynki, kwiatki, zabytki

i cmentarze Łodzi, majowe

pochody itd.

Obecnie najczęściej fo-

tografuję krajobraz miejski,
przy czym koncentruję się na

odmianie reportażu, w którym po-
jawia się oczywiście człowiek, ale
w znaczeniu trochę symbolicznym,
wyłącznie jako element scenerii
lub zamysłu plastycznego zdjęcia,
czasem przemykający gdzieś w ka-
drze, a czasem jego obecność pozo-
staje tylko domysłem. Takie zdjęcia
można zrobić w Łodzi i wszędzie na
świecie, przy czym niejednokrotnie
rozpoznanie miejsca jest i niemoż-
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liwe, i 
niepotrzebne, bo miejsce

nie ma tu znaczenia dokumen-

talnego. Poza tym jestem miło-

śnikiem gór i chętnie fotografu-

ję tamten krajobraz, zwłaszcza

tatrzański.

Czy ma Pan jakieś osiągnię-

cia na polu fotografii?

Przyznam, że jest ich parę.

Wymienię m. in.: I nagrodę

w konkursie fotograficznym or-

ganizowanym w 1999 r. przez

„Gazetę Wyborczą” pt. „Ma-

giczne miejsca Łodzi”, nagro-

dę główną w kategorii reportażu

w V edycji Konkursu Fotogra-

ficznego „Oblicza Łodzi 2001”

za cykl zdjęć z techno-para-

dy. Od 1999 r. jestem człon-

kiern Łódzkiego Towarzystwa Fo-

tograficznego z siedzibą przy ul.

Piotrkowskiej 102, gdzie uczestni-

czę w wielu wydarzeniach, zwy-

ciężyłem edycję 1998/1999 i 1999/

2000 konkursów „Łódzka Fotogra-

fia Miesiąca”, a w 2003 r. zdobyłem

złoty medal ŁTF za twórczość arty-

styczną za dwa cykle pt.: „Lisbon

Story” i „Lublin Story”. W Łodzi

miałem już kilka wystaw — przede

wszystkim w marcu 2002 r. autor-

ską wystawę pt. „45-ujęć” w Gale-

rii ŁTF, jak też w styczniu 2004 r.

wystawę pt.: „Spojrzenia” w Gale-

rii Olimpijka (ul. Piotrkowska 120).

Jednocześnie funkcjonuję w ramach

grupy „POZA”, którą założyliśmy 3

lata temu z gronem przyjaciół i zor-

ganizowaliśmy już w Lodzi 5 wy-

staw, w tym trzy (w 2002, 2003

i 2004 r.) w ramach odbywającego

się corocznie w maju Międzynaro-

dowego Festiwalu Fotografii.

Muszę zapytać, jak godzi Pan

fotografię z karierą zawodową

To trudne, bardzo trudne. Jakkol-

wiek fotografia pozostaje tylko pa-
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sją, chwilami zajmuje cały mój czas

pozostały po wypełnieniu obowiąz-

ków zawodowych, a zdarzało się, że

zdjęcia przesunęły sprawy nietermi-

nowe o dzień lub dwa... Mam wra-

żenie, że te tak na pierwszy rzut oka

sprzeczne zajęcia w pev.ien sposób

porządkują moje życie, fotografo-

wanie jest znakomitym i aktynym

odpoczynkiem od pracy przy biur-

ku i w salach sądov.ych. Kto wie,

może moje hobby „zabezpiecza"

mnie przed v»konywaniem naszej

ciężkiej pracy adwokackiej w po-

nadzdroworozsądkowym
xsymiarze, a na pewno po-

zwala mi z dystansem spoj-

rzec na trudy i przeciwności

zawodowej praktyki.

Gdzie można będzie
najbliższym czasie po-

dziwiaé Pana fotografie?

Od 28 września, przez
trzy tygodnie, w Galerii

Łódzkiego Towarzystwa Fo-

tograficznego przy ul. Piotr-

kowskiej 102 prezentu-

ję swoje zdjęcia w ramach
zbiorowej »stawy grupy

„POZA”. Bardzo serdecznie

zapraszam — w ogóle zresztą

namawiam do odwiedzania
tej i innych galerii.
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Szukanie aktualnej informacji prawnej

nie musi zabierać dużo czasu...
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w kilka minut
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