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Kiedyś przy okazji przeglądania ciekawych 
cytatów z czasów PRL natrafiłam na hasło 
obezwładniające mnie jako przedstawiciela 
generacji słabo pamiętającej tamten czas. 
Hasło brzmiało: „3002 cegły kładzie w ciągu 
45 minut trójka murarska Skórzyńskiego 
z Muranowa. A Ty? Jak Ty wykorzystujesz 
45 minut lekcji w szkole?” Śmieszne? 
Oczywiście. Kuriozalne? A jakże. Ex katedra? 
Jak cały PRL mający na celu lepienie 
maluczkich na obraz i podobieństwo ideałów. 
A jednak przygotowując bieżący numer 
KRONIKI, właśnie to hasło powróciło. Bo jak my 
wykorzystaliśmy czy wykorzystujemy nasze 
45 minut lekcji? Czy w ogóle zauważyliśmy, że 
musimy się czegoś nauczyć? Sami Państwo 
odpowiedzcie sobie na to pytanie, zagłębiając 
się w teksty niektórych autorów łódzkiej 
kampanii wizerunkowej, którą KRONIKA ma 
przyjemność także promować. Przyglądam 
się pracy samorządu i rozmawiam z Kolegami 
na korytarzach sądu, przeglądam portale 
internetowe i widzę, że zaczynamy pilnie 
odrabiać lekcję „przyszłość adwokatury”. 
Widzę, że drgnęło. Chcemy być widoczni 
w sposób czytelny i ważny dla tych, dla 
których jesteśmy, a przy tym oczywiście dla 
potencjalnych klientów. I robimy to w sposób, 
który jest żmudną, mrówczą pracą, wolnym, 
ale konsekwentnym realizowaniem małych 
kroków nauki, pracy, odpowiedzialności, 
precyzji i dokładności. Zabieramy głos przy 
okazji ważnych wydarzeń międzynarodowych, 
czego przykładem jest szybka reakcja kol. 
Jarosława Szczepaniaka na wydarzenia 
ukraińskie. Aktywnie zajmujemy stanowisko 
w sprawie regulacji prawnych, które może 
z założenia słuszne, ale źle zorganizowane 
wprowadzało mnóstwo chaosu, a nasz głos 
odnosi wymierne efekty, o czym można 
przeczytać w materiale kol. Rafała 
Dębowskiego. Nareszcie, widzę pracę 
i myślenie o teraźniejszości z opcją patrzenia 
w przyszłość. Widzę zaangażowanie na 
różnych poziomach życia adwokackiego 
i w najrozmaitszych odsłonach personalnych 
– od nestorów po „młodzieżówkę”. I to 

jedyny sposób na stworzenie stabilnej i silnej 
struktury. Rozwijajmy się, integrujmy przez to 
co nas interesuje – sport w najróżniejszych 
wersjach, kulturę – tę wysoką i tę pop, 
spotkania środowiskowe, szkolenia i wyjazdy. 
Nie mówmy sobie „nie da się” tylko „a dlaczego 
nie”. Ktoś powie – no istny PRL! Ktoś inny 
„Syzyfowe prace”. Być może, ale widzę – 
i taki numer KRONIKI chciałam Państwu 
przedstawić – że robimy dla siebie dużo. 
Powoli bierzemy odpowiedzialność za to, kim 
jesteśmy, jak nas widzą, powoli uczymy się 
zmierzyć z rzeczywistym odbiorem nas przez 
społeczeństwo, dla którego w taki czy inny 
sposób jesteśmy. Nie dopasowujemy świata 
do siebie tylko nareszcie przyglądamy się 
praktycznie światu i zaczynamy w nim istnieć. 
Oby tak dalej. KRONIKA będzie nadal śledzić 
i obserwować pracę samorządu, kolegów 
z poszczególnych komisji, organizatorów 
kształcenia aplikantów. Jest bowiem jeszcze 
sporo elementów, nad którymi nie można się 
zachwycić i które wymagają analizy, oceny 
i zmiany. Może jeszcze nie ułożyliśmy 3002 
cegieł w 45 minut, ale postarajmy się nie 
zmarnować tej lekcji, którą już odebraliśmy 
i idźmy dalej. 
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Akcja wizerunkowa 
Blisko rok temu, na łódzkiej konferencji poświęconej 
reklamie, większość zebranych wyraziła przekonanie, że 
jedyną dopuszczalną formą reklamy jest reklama całego 
zawodu.  
Adw. Dariusz Wojnar [5]

Adwokatura – nadchodzi czas zmian 
W badaniach sondażowych ustalono, że zadowolenie 
społeczne z kontaktów z prawnikami jest na ogół 
większe im te kontakty są częstsze (…) negatywny obraz 
adwokatów trudno ulega zmianom, nawet z perspektywy 
pozytywnych, osobistych doświadczeń. Jednym 
z powodów tego stanu rzeczy mogą być nadal zbyt rzadkie 
kontakty Polaków z adwokatami, które od lat utrzymują się 
na poziomie 7–8% 
Dr Katarzyna Liberska - Kinderman UŁ [6-7]

Strona internetowa Izby Adwokackiej w Łodzi 
po kilku sekundach od wejścia na intro strony, będzie 
następował automatyczny wybór strony przeznaczonej 
„dla klienta”.Ma to spowodować skierowanie 
niezdecydowanych”na tą część strony, która będzie miała 
charakter promocyjny i informacyjny. 
Adw. Piotr Nowakowski [7-9]

Adwokat Społecznie zaangażowany 
Jednym z elementów strategii wizerunkowej Łódzkiej Izby
Adwokackiej są działania związane ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social 
Responsibility - CSR) - oznaczające uwzględnienie 
w działaniach samorządu adwokackiego wartości 
społecznych oraz budowanie relacji wspierających swoich 
klientów, partnerów biznesowych, członków lokalnych 
samorządów.  
Adw. Maria Janik [10]
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Tablica pamiątkowa 
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci  
adw. Joanny Agackiej – Indeckiej .  
Red. [11]

Rozmowa z Dziekanem 
Rozmowa Magdaleny Kamińskiej z Dziekanem Jarosławem 
Szymańskim - Jestem za decentralizacją generalnie 
adwokatury. Muszę powiedzieć, że zaplanowałem 
sobie i to było jednym z moich postulatów, że jeśli jako 
dziekan wejdę z urzędu w skład NRA będę na forum 
ogólnokrajowym będę starał się to przeprowadzić.  
Magdalena Kamińska  [12-15]

Sprawozdanie Rzecznika  
Sprawozdanie Rzecznika Prasowego ORA w Łodzi 
zaufanie i filozofia pracy rzecznika ukierunkowana na 
„służbę mediom” (świadczenie pomocy i wsparcia 
Dziennikarzom) – zdaje się przynosić wymierne korzyści 
w zakresie ekspozycji łódzkiej Adwokatury w mediach.  
Adw. Piotr Kaszewiak [16-17]

Adwokaci z Lyonu 
W dniach 27 – 28 lutego 2014 r. wizytę w łódzkiej Izbie 
Adwokackiej złożyła delegacja Izby Adwokackiej w Lyonie. 
Przewodniczył jej Dziekan – adwokat Pierre-Yves Joly, 
a uczestniczyli w niej adwokaci: Geneviève Biot-Crozet 
i Guy de Foresta.  
Adw. Bartosz Zacharek [18-19]

Czy nadejdzie pocztowe El Dorado 
Dla Naczelnej Rady Adwokackiej najistotniejszym obecnie 
problemem jest kwestia doręczeń zastępczych i wiążący 
się z tym problem awizowania przesyłek pocztowych. 
Bo niestety mamy liczne sygnały, iż na tym polu zbyt 
częstojeszcze dzieje się źle.  
Adw. Rafał Dębowski [20]

GIODO 
Zbiór czyha na nas znienacka czyli Adwokat – Procesorem 
i Administratorem.  
adw. Michał Wojtysiak [21-23]

Odznaczona na KZA  
Wywiad z adw. Krystyną Skolecką – Koną z okazji 
uhonorowania Pani Mecenas Wielką Odznaką Adwokatura 

Zasłużonym 
Adw. Mariusz Mazepus [24]

Złotouści mówcy 
Ostatecznie, po kilku godzinach zmagań i potyczki słownej, 
skład sędziowski wydał wyrok.  
Adw. Katarzyna Piotrowska – Mańko [25]

Ukraina – początek nowej drogi  
Wszystko zaczęło się w nocy z 18 na 19 lutego 2014r. 
Chociaż na Majdanie ludzie ginęli już od stycznia, to 
dopiero szturm oddziałów Berkutu we wtorkowy wieczór 
18 lutego br. zebrał żniwo wśród opozycjonistów. 
adw. Jarosław Szczepaniak [26-29]

II Miejsce Naszych !!!  
W całym turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi Nasza 
drużyna okazała się niepokonana  
adw. Jarosław Szczepaniak  [30-31]

Aktywny weekend w Wielkopolsce 
W dniach od 22 do 25 maja br. uczestnicy spotkania 
gościć będą w Wielkopolsce w ośrodku wypoczynkowym 
„Olandia” (www.olandia.pl). To XVIII wieczny, 
zrewitalizowany folwark, położony w miejscowości 
Prusim, nad jeziorem Kuchennym, w Sierakowskim Parku 
Krajobrazowym, na skraju Puszczy Noteckiej..  
adw. Jarosław Szczepaniak [31]

Widowisko przyrody  
W głębi bezkresnej Zambii, hen od komunikacyjnych 
szlaków leży niezwykła kraina, jednego z najpiękniejszych 
parków narodowych całego czarnego kontynentu – South 
Luangwa zebrał prawdziwe żniwo wśród opozycjonistów.  
adw. Agnieszka Wolska [32-35]
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KOMUNIKAT
Okręgowa  Rada  Adwokacka w Łodzi 

informuje, że

ZWYCZAJNE  ZGROMADZENIE  IZBY
zostało wyznaczone

na  dzień  24 maja 2014 r. o godz. 9oo

w  „Auli 1000” Centrum Kliniczno-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego

w  Łodzi  przy  ul. Pomorskiej 251

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad i Sprawozdaniem 
z Działalności  Organów  Izby w 2013 r., będzie  doręczne uczestnikom w  terminie  

późniejszym.
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Akcja wizerunkowa

Blisko rok temu, na łódzkiej konferencji 
poświęconej reklamie, większość zebra-
nych wyraziła przekonanie, że jedyną do-
puszczalną formą reklamy jest reklama ca-
łego zawodu . Wspominają też o tym dwie 
uchwały KZA, z lat 2007 i 2013. Jak mantra 
powtarzane są wciąż apele prominentnych 
członków władz samorządowych – do ko-
legów adwokatów oraz apele kolegów ad-
wokatów – do prominentnych członków 
władz samorządowych, by zacząć wypo-
wiadać się publicznie w ważkich społecz-
nie kwestiach, a uważni obserwatorzy tzw. 
życia samorządowego z pewnością są już 
tym i znudzeni, i zniechęceni. Nie wystar-
czy przecież sama akcja bezpłatnych porad 
prawnych czy lokalna katowicka pilotażo-
wa akcja billboardowo-radiowa. Dlacze-
go? Bo większość środowiska postrzega 
akcje bezpłatnych porad bardzo wąsko – są 
dla wielu adwokatów jedynie spotkania-
mi z osobami, z których część formalnie, 
z uwagi na swój stan majątkowy, do takiej 
pomocy się nie kwalifikuje. Nie uświada-
miamy sobie przy tym rzeczywistej roli, 
jaką spełnia ta akcja: budowania pozytyw-
nego społecznego wizerunku adwokatury. 
Akcja katowicka zaś była i kontrowersyjna, 
i nie dostarczyła danych o rzeczywistym jej 
oddziaływaniu.
W publikowanym w tym numerze „Kroni-
ki” artykule dr Katarzyna Liberska-Kinder-
man (UŁ) przywołuje dane, które pokazują 
lawinowy wzrost podaży na rynku prawni-
czym. Źle wygląda kondycja adwokatury 
wśród innych zawodów. Liczba adwokatów 
będzie gwałtownie nadal rosła, a prestiż za-
wodu zawdzięczamy ciągle grupie odważ-
nych z czasów PRL-u i stanu wojennego.
Co dalej? Czy każdy ma budować arkę na 

własną miarę? Czy też wspólnie, w jed-
ności, będziemy kreować nasze otoczenie 
w zgodzie z deklarowanymi przez nas stan-
dardami? Opowiadam się za drugim z tych 
rozwiązań, nie tylko z tego względu, że 
widzę w tym osobistą korzyść jako osoba 
aktywnie wykonująca zawód adwokata, ale 
również dlatego, że wciąż wierzę, że praca 
w naszym zawodzie to nie jedynie świad-
czenie usług, lecz również ważna społecz-
nie misja. Po zakończeniu październikowej 
konferencji „Czy rynek zmusi adwokatów 
do reklamy?”, w porozumieniu z Dzieka-
nem przystąpiliśmy do opracowania planu 
nowej, spójnej, konsekwentnej i długofalo-

wej strategii wizerunkowej łódzkiej ORA. 
Z wielkim zapałem i poświęceniem podjęli 
się tego zdania: mec. Aleksandra Bierz-
galska, mec. Maria Janik oraz mec. Piotr 
Nowakowski. Z prośbą o pomoc w opra-
cowaniu strategii zwróciłem się do dr Ka-
tarzyny Liberskiej-Kinderman z Katedry 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
UŁ, z którą po raz pierwszy współpracowa-
liśmy jeszcze ze śp. mec. Joanną Agacką-
-Indecką, gdy organizowaliśmy, na począt-
ku stulecia, pierwszy dzień bezpłatnych 
porad prawnych przy udziale Urzędu Mia-
sta Łodzi. Pani doktor wygłosiła na wspo-
mnianej konferencji poświęconej reklamie 
wykład o obecności adwokatów w mediach, 
który spotkał się z wysoką oceną ze strony 
uczestników konferencji. Poprosiłem rów-
nież o pomoc prof. UŁ Tomasza Cieślaka, 
literaturoznawcę i krytyka literackiego, 
który swego czasu współpracował przy wy-
dawaniu „Kroniki”. 
Skąd potrzeba zmiany wizerunku? Z prze-
konania o nie tylko rynkowym, ale też – 
a może głównie – społecznym wymiarze 
naszej działalności zawodowej. Jesteśmy 
przecież wszyscy, jako obywatele, zasze-
regowywani i uśredniani w naszych ocze-
kiwaniach, gustach, horyzontach. Coraz 
mniej jest miejsca na naszą indywidualność 
i odmienność. Światem rządzi tempo, brak 
czasu i miejsca na refleksję, wygrywa opor-
tunizm urzędów, urzędników. Tu jest nasze, 
adwokackie zadanie, by dostrzec i ochronić 
przed machiną biurokratycznego państwa 
wyjątkowość, niepowtarzalność, a nade 
wszystko – prawa jednostkowe. Przecież 
„Adwokat doradza i broni. Od trzystu lat.” 
To zobowiązuje.

Mija właśnie dekada od momentu, kiedy z Łodzi wypłynęło skierowane do władz 
adwokatury przesłanie, by nie dyskutować o dopuszczalności reklamy w jej 
indywidualnym aspekcie, a skoncentrować się na przekazie 
promującym całe środowisko1.

1 Stało się to podczas IV spotkania Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich, zakończonego przyjęciem uchwały skierowanej do Zjazdu Ad-
wokatury w 2004 r. Szefem nieformalnego ruchu komisji prawnych, funkcjonującego poza strukturą ówczesnych władz samorządowych, była śp. Joanna  
Agacka-Indecka. To właśnie wtedy dostrzeżono siłę osobowości przyszłej Prezes NRA. 
2 Konferencja wspólna Komisji Etyki przy NRA i Łódzkiej ORA Czy rynek zmusi adwokatów do reklamy? W trakcie dyskusji uczestników konferencji 
pogląd, że  samorząd winien zajmować się promocją zawodu adwokata, został przyjęty przez aklamację.

Opr. adw. 
Dariusz Wojnar
W-ce Dziekan 
ORA w Łodzi
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Adwokatura – 
nadchodzi czas zmian

Dla liczącego prawie 300 lat zawodu adwokata 
nie jest to łatwe zadanie. Przyzwyczajeni do sza-
cunku społecznego i wysokiej pozycji zawodo-
wej, adwokaci nagle muszą walczyć
 o klienta nie tylko między sobą, lecz przede 
wszystkim z rozwijającą się w lawinowym tem-
pie konkurencją.
Dlaczego między sobą? 
W  2005 roku było w Polsce około 8000 adwo-
katów, w 2013 roku zaś już  12 741!
Obecnie (z uwzględnieniem aplikantów, któ-
rzy dostali się na aplikację po zdaniu egzami-
nu wstępnego 29 września 2012 r.) w Polsce 
kształci się 8056 aplikantów adwokackich. Przy 
założeniu, że 75% z nich ukończy aplikację 
i 75% z tych, którzy ją ukończą, zda egzamin 
adwokacki, w ciągu najbliższych 3 lat do zawo-
du wejdzie około 4500 nowych adwokatów.  Ła-
two policzyć, że  w 2016 roku liczba czynnych 
adwokatów wynosić będzie około 16000, czyli 
dwa razy tyle co 11 lat temu!
Jeśli weźmiemy pod uwagę ujemny przyrost 
naturalny oraz migrację zarobkową, okaże się, 
że mamy do czynienia z nieuchronnym nasyca-
niem się rynku usług prawniczych. Konkurencja 
wewnętrzna jest jednak niczym w porównaniu 
z rozwijającym się gwałtownie rynkiem usług 
prawnych. 
Ilu jest prawników w Polsce?
Zarejestrowanych adwokatów jest 12741. Z  da-
nych Krajowej Izby Radców Prawnych (KIRP) 
wynika, że radców mamy 31 120 oraz następ-
nych 3500 po zdanym w tym roku egzaminie. 
To daje prawie 50 tys. adwokatów oraz radców 
prawnych.
Jeśli dodamy do tego doradców podatkowych 
(8714 osób), notariuszy (3770 osób), rzeczni-
ków patentowych (1066), komorników (1188), 
daje to w Polsce łącznie ponad 62 tysiące osób 
zajmujących się prawem. Należy pamiętać, że 
w tym zestawieniu brak jednak doradców praw-
nych. Wg strony internetowej www.doradcy-
prawni.co „…liczba doradców dynamicznie 

rośnie: w 2005 roku wynosiła około 5 tysięcy, 
w 2011 roku – ponad 20 tysięcy”. Oznacza to, że 
w Polsce mamy szacunkowo około 82 tysięcy 
osób świadczących (na wyższym lub niższym 
poziomie) usługi prawne.
„Mamy obecnie do czynienia z olbrzymią licz-
bą prawników, co powoduje, że podaż przerasta 
popyt na oferowane usługi prawne” – przyznaje 
Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Ad-
wokackiej w jednym z wywiadów. Niestety, 
wraz z rozwojem rynku usług prawniczych nie 
przyrasta liczba potencjalnych klientów, a to 
oznacza coraz bardziej drapieżną konkurencję.
Jak i czym walczyć o klienta?
Prestiż oraz chlubna historia zawodu już nie wy-
starczą. Tym bardziej, że 
z zeszłorocznych badań przeprowadzonych 
przez dr Monikę Dziurnikowską-Stefańską ja-
sno wynika, że adwokatura zderza się z poważ-
nymi problemami wizerunkowymi.

 O ile status zawodu zaufania publicznego przy-
znaje adwokatom aż 87% Polaków, to zaledwie 
co piąty Polak przekonany jest o uczciwości 
i rzetelności zawodowej adwokatów. Mamy 
więc do czynienia z bardzo dużą rozbieżno-
ścią pomiędzy wizerunkiem normatywnym 
a społecznym. Badania przeprowadzone przez 
TNS OBOP w 2011 roku (o których podczas 
ubiegłorocznej konferencji „Czy rynek zmusi 
adwokatów do reklamy” wspominała dr Dziur-
nikowska-Stefańska) pokazują, że jako bardziej 

uczciwych od adwokatów ludzie postrzegają 
maklerów giełdowych i agentów ubezpiecze-
niowych, nawet służba więzienna oceniana jest 
wyżej.
Za co Polacy nie lubią adwokatów? Najczęściej 
powtarzające się zarzuty to przede wszystkim 
wysokie koszty usług, pazerność na pieniądze, 
przekupstwo, brak zaangażowania w sprawy 
oraz elementarny brak etyki zawodowej. Co 
ciekawe, najczęściej pojawiające się na stronach 
kancelarii adwokackich wartości to właśnie do-
kładne przeciwieństwa stawianych adwokatom 
zarzutów. Adwokaci konsekwentnie podkreślają 
przestrzeganie etyki zawodowej oraz całkowite 
zaangażowanie w prowadzone sprawy. Ciekawe 
zatem, skąd taka dysproporcja w postrzeganiu 
profesji przez adwokatów i ich klientów?
Badania przeprowadzone przez dr Dziurnikow-
ską-Stefańską pokazują, że aż 53% responden-
tów krytykujących adwokatów nie potrafiło po-
dać żadnych realnych powodów swej złej o tym 
zawodzie opinii. Opinia ta ma bowiem charakter 
stereotypowy. Jak pisze dr Dziurnikowska-Ste-
fańska: „W badaniach sondażowych ustalono, 
że zadowolenie społeczne 
z kontaktów z prawnikami jest na ogół większe 
im te kontakty są częstsze (…) negatywny obraz 
adwokatów trudno ulega zmianom, nawet z per-
spektywy pozytywnych, osobistych doświad-
czeń. Jednym z powodów tego stanu rzeczy 
mogą być nadal zbyt rzadkie kontakty Polaków 
z adwokatami, które od lat utrzymują się na po-
ziomie 7–8%.”
Nowa koncepcja komunikacji Adwokatury 
Łódzkiej
Kluczem do sukcesu jest komunikacja ze spo-
łeczeństwem, która zaprzeczałaby stereotypo-
wym opiniom o adwokatach. Komunikacja, 
której zadaniem jest nie tylko informowanie 
o sprawach bieżących, lecz przede wszystkim 
budowanie trwałej więzi pomiędzy adwokatem 
a jego (potencjalnym) klientem. Komunikacja 
oparta na szczerości, zaufaniu oraz na blisko-
ści polegającej na współuczestniczeniu w życiu 
klienta i rozwiązywaniu jego problemów.
Taką właśnie komunikację od maja tego roku 
łódzka ORA chce zaproponować nie tylko 
wszystkim obecnym i przyszłym klientom, lecz 
również adwokatom i aplikantom, którzy zapro-
szeni są do aktywnej współpracy  i wspólnego 
świadomego budowania marki Adwokatury. 
Działania te muszą mieć charakter systematycz-
ny i muszą być konsekwentnie podtrzymywa-
ne, gdyż tylko ich długofalowość pozwoli na 
nawiązanie trwałej relacji z klientami, a tym 
samym na ponowne zbudowanie silnej pozycji 
społecznej Adwokatury Łódzkiej.

XXI wiek przyniósł wyzwania, którym wszyscy musimy 
sprostać, jeśli chcemy pozostać znaczącym podmiotem 
w sferze obrony praw i wolności jednostki.  

Kluczem do sukcesu 
jest komunikacja ze 
społeczeństwem, 
która zaprzeczałaby 
stereotypowym opiniom 
o adwokatach.

Opr. dr Katarzyna Liberska - Kinderman
Uniwersytet Łódzki. 
Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji
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Nowa strategia łódzkiej ORA opiera się na 
trzech filarach. Są to: 
• Facebook oraz zrewitalizowana stro-
na internetowa, która w dużej mierze nastawiona 
jest na edukację społeczną i przybliżanie klien-
tom tych aspektów życia, w których adwokat 
może być pomocny. Strona ma charakter otwar-
ty, zawarta tam wiedza ma w założeniu przyra-
stać metodycznie, we współpracy ze wszystkimi 
adwokatami i aplikantami Izby Łódzkiej, którzy 
zaproszeni są do współredagowania pojawiają-
cych się tam treści (szerzej na ten temat pisze 
mec. Piotr Nowakowski);
•  zaangażowanie Adwokatury w dzia-
łania w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu, które zakładają  uczestnictwo adwo-
katów i aplikantów w różnych aspektach życia 
łodzian (szerzej pisze o tym mec. Maria Janik), 
tak by kontakt z adwokatem nie ograniczał się 
do sali sądowej, lecz uświadamiał, że niemal 
w każdej dziedzinie liczy się świadomość praw-
na, a wybór adwokata, spośród wszystkich osób 
zajmujących się w Polsce prawem, jest wybo-
rem naturalnym;
•  realizowane przez  Biuro Prasowe 
łódzkiej ORA działania z zakresu Real-Time 
Marketing, które powinno szybko reagować 
na pojawiające się potrzeby łodzian poprzez 
czynne komentowanie zdarzeń, udzielanie rad, 
wyjaśnianie wątpliwości. Wszystko po to, aby 

oswajać lokalną społeczność z żywą obecnością 
adwokatów w codziennym życiu. Wszystkie 
treści przekazywane odbiorcom muszą cecho-
wać się autentyzmem i opierać się na dobrym 
zrozumieniu komentowanego faktu, jego konse-
kwencji i prognozowanych reakcji odbiorców.
 Idea RTM oraz społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu opiera się nie tylko na przekazy-
waniu informacji odbiorcom, lecz również na 
wsłuchiwaniu się w ich wypowiedzi oraz na 
współuczestniczeniu w ich życiu. Dzięki me-
diom społecznościowym reakcja na oczekiwa-
nie odbiorców jest natychmiastowa, gdyż nie 
ma żadnych ograniczeń opóźniających emisję, 
a to oznacza, że treści propagowane przez Biu-
ro Prasowe łódzkiej ORA mogą odnosić się do 
najbardziej aktualnych wydarzeń czy palących 
problemów.
Co dalej?
Proponowana strategia nie jest działaniem jed-

nostkowym, ograniczonym w czasie i kończą-
cym się wraz z uruchomieniem nowej strony 
internetowej. Jej ideą jest systematyczna, dłu-
gofalowa komunikacja zarówno z mediami 
(w tym również mediami społecznościowymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka) , 
mieszkańcami oraz najważniejszymi podmio-
tami w regionie łódzkim, tak aby poprzez stałą 
obecność Adwokatury ponownie zbudować jej 
silną pozycję, a adwokatom przywrócić nadwe-
rężony nieco zawodowy szacunek. 
Zaproponowane działania w dużej mierze na-
kierowane są również na scalenie środowiska 
zawodowego adwokatów i aplikantów działa-
jących w łódzkiej ORA. Bez ich wsparcia, po-
mocy i stałego zaangażowania proponowane 
działania będą martwe. 
Państwo sami, Adwokaci i Aplikanci, są najlep-
szymi (lub najgorszymi) ambasadorami marki 
Adwokatury.

Strona internetowa każdej szanującej się instytucji to jej wizytówka i okno na świat. 
Dla wielu użytkowników Internetu to właśnie strona www będzie pierwszym kontaktem 
z adwokaturą i źródłem informacji o niej. 

Strona internetowa Izby 
Adwokackiej w Łodzi

Oprócz funkcji informacyjnej i promocyjnej, 
strona www powinna również służyć potrzebom 
adwokatów i aplikantów adwokackich. I właśnie 
te odmienne potrzeby dwóch różnych grup doce-
lowych trzeba było pogodzić, przy projektowaniu 
nowej strony internetowej dla Izby Adwokackiej 
w Łodzi.
Strona www zawiera przekaz skierowany do 
dwóch grup docelowych:
• do członków adwokatury (adwokatów 

i aplikantów adwokackich).

• do klientów (osób fizycznych, przedsiębior-
ców – wszystkich potencjalnie zaintereso-
wanych usługami adwokatów).

Rozróżnienie wskazane powyżej uzyskaliśmy 
poprzez stworzenie tzw. INTRO strony www, 
które proponuje użytkownikowi wybranie spo-
śród dwóch opcji – „DLA ADWOKATA” lub 
„DLA KLIENTA”. Dzięki takiej budowie stro-
ny, udało się przedstawić znacznie więcej treści 
i materiałów w sposób, który będzie bardziej 
ujednolicony, czy też „skrojony” na potrzebę 

każdego z dwóch kategorii odbiorców. Po klik-
nięciu w jedną z opcji, użytkownik wchodzi do 
zasadniczej części strony tj. na stronę startową. 
Warto dodać, że po kilku sekundach od wejścia 
na intro strony, będzie następował automatyczny 
wybór strony przeznaczonej „dla klienta”. Ma to 
spowodować skierowanie „niezdecydowanych” 
na tą część strony, która będzie miała charakter 
promocyjny i informacyjny. 
Strona startowa „DLA ADWOKATA” ma 
z założenia pełnić funkcję informacyjną 

Opr. adw. 
Piotr Nowakowski
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dla adwokatów i aplikantów adwokackich. 
W centralnej części strony znajduje się baner 
ze zdjęciami adwokata w różnych sytuacjach 
zawodowych (spotkanie biznesowe, rozprawa 
sądowa, a także konsultacja z klientami w kan-
celarii).  Zdjęcia zostały wykonane w ramach 
sesji fotograficznej przeprowadzonej wyłącz-
nie na potrzeby stworzenia strony internetowej 
i do użytku całej kampanii wizerunkowej. Jest 
to element wspólny strony „DLA ADWOKA-
TA” i „DLA KLIENTA”, podobnie jak nie-
odłączny znak Adwokatury Polskiej – Izby 
Adwokackiej w Łodzi, a także hasło kampanii 
„Adwokat doradza i broni. Od 300 lat”.
W tej części strony znajdą się wszystkie 
podstawowe informacje o organach samo-
rządowych, a także aktualności z życia Izby, 
komunikaty samorządowe, galeria zdjęć i arty-
kuły prasowe. Są one pogrupowane w ramach 
elementów graficznych, ułożonych w jednym 
poziomym rzędzie oznaczonych jako "SA-
MORZĄD", "INFORMACJE DLA ADWO-
KATÓW",  "INFORMACJE DLA APLIKAN-
TÓW",  "MEDIA O NAS", "KRONIKA", " 
GALERIA". Każdy z ww. okienek stanowi 
tytuł zbioru kryjącego bardziej szczegółowe 
informacje, do których dostęp będzie wyma-
gał uprzedniego kliknięcia na wybrane okno. 
Z uwagi na to, iż treść niektórych informacji 
skierowanych do adwokatów lub aplikan-
tów adwokackich (takich jak np. komunikaty 

Dziekana, wyniki egzaminów i kolokwiów, 
informacje o wydarzeniach samorządowych) 
może mieć charakter poufny, dostęp do okien 
„Informacje dla adwokatów” oraz „Informacje 
dla aplikantów” będzie możliwy po uprzednim 
zalogowaniu. Okno „MEDIA O NAS” pozwo-
li na bieżące zbieranie w jednym miejscu in-
formacji medialnych dotyczących Izby Adwo-
kackiej w Łodzi, a także Adwokatury w ogóle. 
Kolejnym udogodnieniem dla użytkownika 
będzie możliwość przeglądania bieżących i ar-

chiwalnych numerów miesięcznika „Kronika” 
w formie elektronicznej. Z kolei w „GALE-
RII” znajdziemy zdjęcia ze wszystkich wyda-
rzeń z życia naszej Izby.
Dodatkowo u dołu strony znajduje się sekcja 
„AKTUALNOŚCI”, w której będzie miej-
sce na zamieszczenie tzw. „głosu adwoka-
tury”, w formie autoprezentacji środowiska 
i w ramach „ocieplenia” wizerunku adwo-
katów, czyli komentarzy na bieżące, ważne 
wydarzenia z życia miasta, regionu i kraju. 

(Screen nr 1)

(Screen nr 2)
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Będzie to sekcja widoczna również w wersji 
strony „dla klienta”.
IV. Strona „DLA KLIENTA” spełnia 
całkowicie inną funkcję niż część dedykowa-
ną adwokatom i aplikantom. Jest ona prze-
znaczona dla odbiorcy, który może stać się 
potencjalnym klientem. Taki użytkownik po-
szukuje w Internecie pomocy w rozwiązaniu 
problemów, szuka odpowiedzi na dręczące go 
pytania lub chce zapoznać się z charakterem 
pracy adwokata. Przeciętny użytkownik In-
ternetu ma często bardzo nikłą świadomość 
prawną, tym samym nie będzie odróżniać np. 
pojęcia „prawa cywilnego” od „prawa admini-
stracyjnego”. Dlatego też informacje o zakre-
sie działalności adwokata, zostały przedsta-
wione w formie prostego i jasnego przekazu, 
w zestawieniu „problem – rozwiązanie” oraz 
zobrazowane intuicyjną grafiką.
(Screen nr 3)

Tak więc zamiast wyszczególnienia poszcze-
gólnych gałęzi prawa, mamy wskazane pro-
blemy, z którymi może spotkać się potencjalny 
klient. Sekcja „W CZYM MOŻEMY CI PO-

MÓC” pozwala na (dosłownie) zobrazowanie 
nurtujących Klienta problemów. Po kliknięciu 
na odpowiedni obrazek, użytkownik przecho-
dzi do podstrony, na której w krótki, przystęp-
ny sposób udzielona jest odpowiedź. 
(Screen nr 4) 
Dodatkowo okno „BEZPŁATNA POMOC 
PRAWNA” uświadamia użytkowników o ist-
nieniu porad pro bono. Pozwala to na ocieple-
nie wizerunku adwokatury oraz promocję tego 
typu szlachetnych inicjatyw.
Mając świadomość, iż katalog problemów 
prawnych jest znacznie większy niż te wy-
szczególnione w formie graficznych okien, 
twórcy strony przewidzieli możliwość doda-
wania kolejnych tematów w znajdującej się 
u góry i na dole strony sekcji „W CZYM MO-
ŻEMY CI POMÓC”.
Niezwykle ważnym elementem strony jest 
wyszukiwarka adwokatów i aplikantów adwo-
kackich. Umieszczona w centralnym miejscu 
strony, w postaci linku do Krajowego Rejestru 
Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, po-
zwala każdemu użytkownikowi sieci na szyb-
kie i proste znalezienie szukanej osoby.
V. Niewątpliwie nowa strona Izby 
Adwokackiej w Łodzi spełnia wszystkie naj-
wyższe standardy zarówno jeżeli chodzi o jej 
funkcjonalność, jak i estetykę. Nowatorskie 
podejście w postaci przedstawienia zakresu 
usług świadczonych przez adwokatów jako 
„przepisu” na rozwiązanie problemów, z któ-
rymi styka się klient, zwiększa atrakcyjność 
tej strony w odbiorze. Jednocześnie pamięta-
jąc o potrzebach członków adwokatury, strona 
ta będzie platformą dla informacji i integracji 
środowiska adwokatów oraz aplikantów ad-
wokackich.

(Screen nr 3)

(Screen nr 4)
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Już w czasach Królestwa Polskiego adwoka-
ci „ wykonujący zawód (…) angażowali się 
w działalność niepodległościową, w obrony 
polityczne, powoływali nielegalne organi-
zacje społeczne oraz prowadzili działalność 
pozytywistyczną na niwie kultury i nauki. 
(…) Na ziemiach włączonych po rozbiorach 
Polski do Prus adwokaci (…) angażowali 
się  w działania na rzecz polskości. Byli 
posłami do parlamentu i wybitnymi dzia-
łaczami społecznymi, np. Cyryl Ratajski, 
Zygmunt i Władysław Seydowie. (…)  ” 
Po ataku we wrześniu 1939 r. adwoka-
ci i aplikanci nie tylko czynnie walczyli 
w wojnie obronnej, lecz również potrafili 
stanąć po stronie słabszego nie zgadzając 
się „(…) na wykreślanie przez okupanta 
niemieckiego z list adwokackich kolegów 
adwokatów pochodzenia żydowskiego.” 
Podejmowane przez ostatnie lata (a zapo-
czątkowane przez mec. Joannę Agacką-
-Indecką) działania pro bono Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi w zasadzie 
ograniczały się do uczestnictwa ORA Łódź 
w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Porad 
Adwokackich (najbliższy w dniu 17 maja 
2014) organizowanych przez Naczelną 
Radę Adwokacką. Oczywiście nie można 
pominąć indywidualnego zaangażowania 
wielu wybitnych adwokatów w innego typu 
działalność charytatywną, niestety w przy-
padku łódzkiej Izby są to działania jednost-
kowe, które poprzez swoje rozproszenie 
i brak medialnego wydźwięku nie wpływają 
w istotny sposób na wizerunek Izby Łódz-
kiej.

Społeczna Odpowiedzialność Bizne-
su – nowy wymiar działań pro bono
Jednym z elementów  strategii wizerunko-
wej Łódzkiej Izby Adwokackiej są  działania 
związane ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu (Corporate Social Responsibility - 
CSR) -  oznaczające uwzględnienie w dzia-

łaniach samorządu adwokackiego wartości 
społecznych oraz budowanie relacji wspie-
rających swoich klientów, partnerów bizne-
sowych, członków lokalnych samorządów. 
Innymi słowy - wspieranie społeczności, 
w której Okręgowa Rada Adwokacka w Ło-
dzi funkcjonuje. 
Proponowane działania CSR skoncentrowa-
no na dwóch filarach: edukacyjnym i kul-
turalnym. Pozwala to połączyć realizację 
głównej misji Adwokatury – uświadamianie 
prawne i niesienie pomocy prawnej, z ele-
mentem promocyjnym zawodu adwokata 
w społeczeństwie. 

Edukacja
Działania edukacyjne Łódzkiej Izby Ad-
wokackiej skoncentrowane są na edukacji 
społeczeństwa w zakresie różnego typu za-
gadnień prawnych oraz uświadamianie, że 
korzystanie z oferowanej przez niego po-

mocy na wczesnym etapie może pozwolić 
na uniknięcie sytuacji w których jedynym 
możliwym rozwiązaniem jest bolesne spo-
tkanie na sali sądowej.  Działania te mają 
również na celu promocję zawodu adwoka-
ta, jako „pierwszego wyboru” spośród rze-
szy innych zawodów prawniczych
 Ich realizacja wiąże się ze skierowaniem do 
branż kreatywnych oraz do szkół, domów 
kultury, szkół wyższych kształcących oso-
by starsze prelekcji, warsztatów, wykładów, 
zarówno dotyczących tajników wykonywa-
nia zawodu adwokata, jak i poruszających 
konkretne problemy prawne, z którymi spo-
tkać się mogą odbiorcy inicjatywy w tym 

zakresie. Zakres tych działań jest niemalże 
nieograniczony adwokaci mogą służyć swo-
ją wiedzą zarówno dzieciom w podstawów-
kach, przedsiębiorstwom, organizacjom 
pozarządowym,  jak i osobom w słusznym 
wieku zaangażowanym np. w działania Uni-
wersytetu III Wieku.
W ramach tych działań do tej pory zostały 
przeprowadzone pilotażowe wykłady wła-
śnie na Uniwersytecie III Wieku Wyższej 
Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. 
Wykłady poruszały tematykę prawa spadko-
wego w praktyce (wykład podzielony został 
na dwie części – ogólną i testamenty) oraz 
przestępstw przeciwko osobom starszym. 
W każdym wykładzie uczestniczyło około 
150 osób. Pozwala to przyjąć, że zaintereso-
wanie takimi inicjatywami jest ogromne, co 
świadczy o zapotrzebowaniu społecznym na 
wiedzę i doświadczenie adwokatów. Obecnie 
podjęte zostały działania nakierowane na dalszą 
realizację przyjętych działań, w tym w szkołach 
(podstawowych, gimnazjach, liceach) i Uni-
wersytetach Trzeciego Wieku, których realiza-
cja zaplanowana jest w nowym roku szkolnym 
i akademickim. 
Istotną formą realizacji działań edukacyjnych 
jest także kontynuowanie przez Okręgową 
Radę Adwokacką w Łodzi współpracy z Fun-
dacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 
Współpraca ta realizowana jest z jednej strony 
poprzez zorganizowanie pod patronatem ORA 
w Łodzi w dniu 27 maja 2014 roku konferen-
cji adresowanej do przedsiębiorców, której te-
matyką będzie ochrona przedsiębiorcy przed 
nieuczciwym kontrahentem w aspekcie praw-
nokarnym, z drugiej zaś strony poprzez moż-
liwość co miesięcznego publikowania przez 
adwokatów z Izby Łódzkiej artykułów tema-
tycznych do Biuletynu Informacyjnego Ośrod-
ka Enterprise Europe Network przy Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, rozpo-
wszechnianego wśród przedsiębiorców. 
Do realizacji w najbliższej przyszłości jest tak-
że udział Łódzkiej Izby Adwokackiej w wyda-
rzeniach wpisujących się w strategię promocyj-
ną województwa łódzkiego, choćby poprzez 
aktywność łódzkich adwokatów w ramach 
cyklu profesjonalnych szkoleń tematycznych 
organizowanych w trakcie Fashion Week Po-
land, czy też zorganizowanie pokazów filmów 
o tematyce prawniczej w ramach pokazów fil-
mowych organizowanych w kinach. 
Działania tego typu dają szerokie pole do za-
istnienia nie tylko Łódzkiej Izbie, lecz przede 
wszystkim pojedynczym adwokatom, którzy 
bez wątpienia w ten sposób budują nie tylko 

Obecność adwokatów w przestrzeni życia publicznego ma 
swą chwalebną, choć nieco zapomnianą tradycję.

Proponowane działania 
CSR skoncentrowano na 

dwóch filarach: edukacyjnym 
i kulturalnym. 

Adwokat społecznie 
zaangażowany

Opr. adw. 
Maria Janik
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własny prestiż zawodowy, lecz również posze-
rzają rynek swoich potencjalnych klientów.

Kultura
Celem działań kulturowych jest natomiast przy-
pomnienie długoletniej, kulturotwórczej funkcji 
Łódzkiej Adwokatury, poprzez zaangażowanie 
w ważne, lokalne inicjatywy, a także tworzenie 
takich inicjatyw. 
Zważywszy na kulturotwórcza rolę Adwoka-
tury, tutaj również spektrum działań jest nie-
malże nieograniczone. Jedną z propozycji jest  
zgłoszenie udziału członków Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi oraz łódzkich adwoka-
tów w dorocznej kweście na rzecz renowacji 
zabytków Starego Cmentarza w Łodzi, orga-
nizowanej w dniu 1 listopada. Rozważany jest 
powrót do tradycji organizowania Dorocznego 
Balu Adwokatury Łódzkiej, z udziałem przed-
stawicieli samorządów lokalnych, przedsiębior-
ców, połączonego ze zbiórką funduszy/aukcją, 
z której środki zostaną przeznaczone na cel 
charytatywny, czy też powołania Klubu Ad-
wokackiego, zbudowanego wokół cyklicznych 
spotkań tematycznych w siedzibie Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi, poświęconych np. 
kulturze, muzyce, sztuce. 
Jak widać, spektrum możliwości promocji 
Łódzkiej Izby Adwokackiej oraz zawodu adwo-
kata w ramach działań wspierających społecz-
ność, w której funkcjonują adwokaci i aplikanci 
adwokaccy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Ad-

wokackiej w Łodzi, jest znaczne. Przyjęte dzia-
łania są zaplanowane w taki sposób, aby każdy 
członek Izby mógł się w nie czynnie zaanga-
żować. Przedstawione przykłady są jednakże 
tylko PROPOZYCJAMI, dlatego Okręgowa 
Rada Adwokacka w Łodzi zaprasza wszystkich 
Kolegów i Koleżanki, do czynnego włączenia 
się w realizację zaplanowanych lub proponowa-
nych działań, których cel jest dla wszystkich 
wspólny – „zaprzyjaźnienie” adwokatów 
ze społeczeństwem poprzez utrwalenie wi-
zerunku adwokata, jako zawodu odpowie-
dzialnego społecznie, wyróżniającego się 
na tle innych grup zawodowych związanych 
z usługami prawniczymi. 

W godzinach popołudniowych 
10 kwietnia br. w czwartą 
rocznię tragicznego wydarzenia, 
w którym straciliśmy Prezes 
Joannę Agacką - Indecką

Przyjęte działania są 
zaplanowane w taki sposób, 

aby każdy członek Izby 
mógł się w nie czynnie 

zaangażować. 

Tablica 
pamiątkowa

W tym dniu miało miejsce uroczyste odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej w siedzibie ORA. 
Gośćmi specjalnymi były adw. Elżbieta 
Agacka - Gajdowska oraz Katarzyna Indec-
ka. Uroczystość, szczególnie jej druga część, 
przebiegała w bardzo spokojnej, kameralnej 
atmosferze. Pamiętajmy. (red.)  
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Wywiad z dziekanem
O pierwszym roku kadencji, przyszłości Adwokatury i o tym, dlaczego warto być 
rycerzem straconych szans i nadziei - z Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi Jarosławem Szymańskim rozmawia Magdalena Kamińska – dziennikarka 
TVP Łódź, wydawca i prowadząca Łódzkie Wiadomości Dnia.
Magdalena Kamińska: Panie Dziekanie mija 
rok kadencji. Nawiązując do łódzkiego mara-
tonu, który za nami: mety jeszcze co prawda 
nie widać, ale gdzieś z tyłu głowy wiemy, że 
ona czeka. Co się przez ten rok udało – i do 
jakiego celu chce Pan zmierza ?

Jarosław Szymański: Przede wszystkim chcę 
zrealizować to, co sobie założyłem.. i może 
jeszcze więcej (uśmiech). Ponieważ na razie 
wszystko całkiem nieźle się układa - udało mi 
się zrealizować w części rzeczy w mojej oce-
nie najbardziej palące, a które pozostają na po-
ziomie Izby i moich kompetencji dziekańskich  
– tzn. nie wymagają żadnych zmian legislacyj-
nych na najwyższym ogólnokrajowym pozio-
mie, tych niestety Łódź nie jest w stanie sama 
zrealizować. Jako członek NRA czynię jednak 
starania aby forsować nasze pomysły i kon-
cepcje – NRA jest już bowiem partnerem dla 
władzy wykonawczej - Ministerstwa Sprawie-
dliwości, Prezesa Rady Ministrów, Parlamen-
tu. Co zaś tyczy się Łodzi – moim pierwszym 
i podstawowym celem było szybkie poprawie-
nie warunków pracy adwokatów. Od zupełnie 
najprostszych rzeczy a najbardziej dokuczli-
wych – przykładowo jak  Biuro Obsługi In-
teresantów w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 
Śródmieścia, gdzie udało się zmienić pewne 
reguły obsługi adwokatów, które ja zastałem 
jako Dziekan ORA, dostępność parkingu dla 
adwokatów przed Sądem Rejonowym na ul. 
Kopcińskiego, lekarz sądowy dla adwokatów. 
Warunki pracy naszych Kolegów i Koleżanek, 
jak powiedziałem. To są tylko przykłady. Ge-
neralnie starania - aby układała się współpra-
ca z naszymi partnerami – Prezesami Sądów, 
Szefostwem Prokuratur. Potrzebne było tu 
zaangażowanie w zorganizowanie spotkań. Te 
spotkania dobrze funkcjonują – wiele rzeczy 
udało nam się z naszymi partnerami uzgodnić. 
Informuję nasze środowisko o tym wszyst-
kim – tu zresztą przechodzimy do kolejnej 

rzeczy związanej z warunkami wykonywania 
naszego zawodu – to jest wymiana informacji. 
Udało  się Izbę skomunikować za pomocą quasi 
newslettera – teraz pracujemy nad pełną infor-
matyzacją Izby. Pojawia się bardzo dużo komu-
nikatów dziekańskich za pośrednictwem których 
informuję Członków Izby o sprawach codzien-
nych, ważnych - przypominam o wielu rzeczach, 
o których adwokaci powinni pamiętać. To jest 
sam w sobie dla mnie ważny element – dobra wy-
miana informacji i integracja naszych członków 
w przestrzeni informacyjnej. Nie ma już obecnie 
znanych z przeszłości problemów, że koledzy ze 
Zgierza, Skierniewic – nie bywając w łódzkich 
sądach i pokojach adwokackich – nie wiedzieli, 
co dzieje się w Radzie, co robi Rada, co czyni dla 
nich Samorząd. Tych problemów dziś już nie ma 
– jeśli są, wynikają jedynie z tego, że być może 
komuś nie chce się ich czytać – ale to już zupełnie 
inny problem (śmiech).

M.K. Tego faktycznie się nie przeskoczy.. 
(śmiech).

J.S. Sukcesem zaś na forum ogólnokrajowym 
(nie sądziłem zresztą, że tak szybko uda się go 
osiągnąć) jest m.in. to, że wniosek jaki zło-
żyłem w listopadzie na Krajowym Zjeździe 
Adwokatury w Katowicach  obniżenia „da-
niny” – składki, którą każda Izba od każdego 
adwokata odprowadza do budżetu NRA. NRA 
na posiedzeniu marcowym w Lublinie zreali-
zowała ten postulat i odprowadzana do budże-
tu centralnego składka została obniżona. Stoję 
na stanowisku, że w dzisiejszych czasach izby 
adwokackie muszą mieć większą samodziel-
ność zadaniową. Na zadania, które założyłem 
i które ORA realizuje – mam na myśli plan 
optymalny – musimy posiadać  mieć środki. 
Te pieniądze powinny zostawać w większej 
części w izbach i winny służyć tym adwoka-
tom, którzy te środki wypracowują. 

M.K. Decentralizacja ?

Dokładnie ! Jestem za decentralizacją general-
nie adwokatury. Muszę powiedzieć, że zapla-

Opr. Magdalena Kamińska
Dziennikarka TVP Łódź.
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nowałem sobie i to było jednym z moich po-
stulatów że jeśli jako dziekan wejdę z urzędu 
w skład NRA będę na forum ogólnokrajowym 
będę starał się to przeprowadzić. Obecnie ob-
niżyliśmy składkę przekazywaną przez Izby 
o kwotę 5 zł od każdego adwokata . W ten spo-
sób pozostawiliśmy w Łódzkiej Izbie rocznie 
60.000 zł. więcej. Przy ambitnych zamierze-
niach, które realizujemy – to środki naprawdę 
konieczne.

M.K. A co jest taką rzeczą, która się nie udała 
– jest niedoścignionym celem ?

J.S. Najważniejsza rzecz będąca moją wielką 
ambicją nie leży niestety w możliwościach lo-
kalnych. Owa najważniejsza rzecz jest przeze 
mnie realizowana na forum NRA – odbudowa 
pozycji Adwokatury jako takiej w układzie 
władz – dlatego, że władza samorządowa, 
a tak przecież jest zorganizowana Adwokatu-
ra,  to także część władzy publicznej, co jest 
określone art. 17 Konstytucji RP. To wymaga 
działań długofalowych na szczeblu central-
nym i do tego potrzebna jest po prostu zmiana 
prawa. Od wielu lat – myślę, że od dekady - 
adwokatura jest w odwrocie. Prestiż zawodu 
adwokata, jego pozycji społecznej i rola Ad-
wokatury bardzo spadły. Ja osobiście  postrze-
gam to jako świadomą politykę – polityków 
właśnie, czyli władzy wykonawczej i władzy 
ustawodawczej.

M.K. A czemu miałoby to służyć ?

J.S. Po części zniszczeniu władzy konkuren-
cyjnej - publicznie konkurencyjnej, jaką jest 
władza samorządowa i samorządy zawodo-
we – w szczególności samorządy zawodowe 
zawodów zaufania publicznego. Żadna wła-
dza nie dzieli się specjalnie chętnie swoim 
imperium – a zdaje mi się, że polska demo-
kracja (wbrew, temu co się mówi o wpisaniu 
tej demokracji w społeczeństwo obywatelskie 
jako takie) jest bardzo daleko od osiągnięcia 
tych celów. Zdaje mi się, że faktyczne cele są 
dokładnie sprzeczne z publicznie deklarowa-
nymi. Istnieje nadal dążenie do centralizacji 
władzy. Nikt z naszych polityków nie mówi 
o samorządzie innym aniżeli samorząd teryto-
rialny. Jego nikt na szczęście nie kwestionuje, 
natomiast wiele sił politycznych przedstawiało 
różnego typu pomysły na wykreślenie z Kon-
stytucji art. 17-ego i zlikwidowanie samorzą-
dów zawodowych.

M.K. Kiedy Pan słyszy takie hasło „uwalnia-

nie zawodów” – jakie emocje temu towarzyszą 
?

J.S. Bardzo negatywne.. bardzo gwałtowne... 
Rodzi się we mnie zarówno sprzeciw – przede 
wszystkim intelektualny, a potem emocjo-
nalny.  Rodzi się też jedyny wniosek: totalna 
niekompetencja albo zła wola zmierzająca 
właśnie do zniszczenia samorządów zawodo-
wych.

M.K. Czy już widać skutki tego ? Czy jest to 
namacalne ?

J.S. Jest to bardzo namacalne albowiem w na-
szym Państwie zachodzą w tym aspekcie dwo-
jakiego rodzaju procesy. Pierwszym jest to, że 
w ramach uwalniania zawodów zwiększa się 
poziom dostępności do tych zawodów. Jednak 
w tych zawodach gdzie liczą się szczególnie 
kompetencje merytoryczne, profesjonalne 
i etyczne wiąże się to integralnie z obniżeniem 
progu kompetencyjnego – czyli np. kryteriów 
naboru egzaminacyjnego na aplikacje. Podob-
ny jest niestety kierunek w kryteriach meryto-
rycznych stopnia trudności egzaminów zawo-
dowych – czyli np. egzaminów adwokackich, 
czy radcowskich. Więc uwolnienie powoduje 
upowszechnienie dostępności za cenę obniże-
nia poziomu. I to już jest sprzeczne z intere-
sem publicznym, z bezpieczeństwem obrotu 
prawnego obywateli RP. 

M.K. Czy widzi Pan, Panie Dziekanie zwią-
zek z tym, że idąc na salę sądową jako dzien-
nikarz niestety zauważam, że coraz częściej 
zdarza mi się obserwować  adwokata, który 
nie potrafi wyrazić swoich myśli i skonstru-
ować zdania ? Jeszcze kilka lat temu byłoby to 
nie do pomyślenia – czy to konsekwencje tego 
o czym Pan mówi ?

J.S.To są konsekwencję polityki Państwa, po-
lityki Ministerstwa Sprawiedliwości.. bo jeżeli 
mamy sytuację, w której zlikwidowano ustny 
egzamin adwokacki to oznacza, że ustawo-
dawca przyjął, że adwokat niekoniecznie musi 
umieć mówić !

M.K. Czy więc adwokackie konkursy kraso-
mówcze to już tylko kwestia zabawy – a nie 
konieczności ?

J.S. To jest kwestia naszego wewnętrznego re-
żimu, w ramach którego dbamy o utrzymanie 
właściwego poziomu. Natomiast jeżeli chodzi 
o konkursy proszę pamiętać, że one nie są 

reprezentatywne dla całego środowiska apli-
kantów, dlatego, że bierze w nich udział tylko 
kilka procent młodzieży danej izby. To jest coś 
tylko dla ambitnych, najbardziej zaintereso-
wanych..

M.K. Czyli tych, którzy i tak będą prymusami 
i będą najlepsi ?

J.S. Tak – dla chętnych i ambitnych ! 

M.K. Panie Dziekanie spojrzałam w tym roku 
na listę osób przyjętych w tym roku na prawo 
i włos jeży się na głowie ! Nawet jeżeli prze-
prowadzona zostanie ostra selekcja i połowa 
z kandydatów odpadnie – to i tak wygląda na 
to, że kilkaset osób skończy prawo w najbliż-
szych latach. Jest miejsce dla tylu prawników 
?

J.S. Po pierwsze nie wierzę w to, żeby była ja-
kaś szczególna selekcja jeżeli chodzi o uczel-
nie wyższe ponieważ wszyscy mamy świa-
domość tego, że to psucie – psucie jakości 
rozpoczyna się już na poziomie właśnie uczel-
ni wyższych. Wiemy nie od dzisiaj – nie po-
trzeba przywoływać klasyków, że ilość nigdy 
nie przechodzi w jakość. Jeżeli uczelnie sko-
mercjalizowały w większości proces kształce-
nia - to wiemy dlaczego mamy taki, a nie inny 
poziom absolwentów. To po pierwsze – więc 
istotnej selekcji merytorycznej nie będzie, tak 
- żeby uczelnie kończyli rzeczywiście dobrzy 
i najlepsi, a nie wszyscy - za cenę opłat i cze-
snego, które są pobierane są przez administra-
cję uczelni. 

Druga rzecz – czy będzie wielu aplikantów 
w związku z tym ? Będzie wielu aplikantów, 
jeśli nie zostanie podwyższona poprzeczka do-
tycząca kryteriów naboru na egzamin wstępny 
na aplikację adwokacką – i to jest moim zda-
niem druga pewność, jeśli Państwo nie zmieni 
swojej obecnej polityki. Trzecie – czy będzie 
nadprodukcja prawników na rynku usług 
prawnych ? Oczywiście tak ! Czwarte – na-
leży pytać, jak te zasady wolnorynkowe mają 
się do idei bezpieczeństwa obrotu – a przede 
wszystkim idei zaufania publicznego, jaką jest 
obdarzony każdy adwokat. 

I tu właśnie pojawia się niebezpieczeństwo 
– my jako władze samorządowe zaczynamy 
się bardzo obawiać, czy adwokaci szukając 
swojego miejsca na rynku – tzn. za wszelką 
cenę znaleźć klienta – nie będą gotowi zapła-
cić rzeczywiście każdej ceny, nawet tej która 

Magdalena Kamińska (TVP Łódź). Doświadczona 
dziennikarka newsowa, reporterka , wydawca i wie-
loletnia prowadząca Łódzkie Wiadomości  Dnia. 
W przeszłości związana z Wiadomościami TVP. 
Relacjonuje na anteny TVP i TVP Info przebieg 
największych procesów prowadzonych w łódzkich 

sądach. Nagrodzona za najlepsza relację „na żywo” 
w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarzy PIK. 
Od dwóch lat do „Łódzkiego Forum” emitowanego 
w TVP Łódź zaprasza polityków, ekspertów, publi-
cystów by omówić najważniejsze tematy mijają-
cych dni. Na anteny ogólnopolskie tworzy debaty, 

rozmowy („Głos regionów” TVP Regionalna).   Au-
torka, prowadząca lub wydawca cenionych progra-
mów: „Prawo i bezprawie”,  „Eksperci o biznesie” 
i „Kocham Łódzkie”. Zafascynowana prawem zaj-
muje się związanymi z nim tematami. Nie stroni od 
publicystyki i trudnych rozmów.
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jest surowo zabroniona przez zasady etyki, nie 
mówiąc już o prawie powszechnym.

M.K. Rozumiem, że będzie to coś bardziej 
nagannego, niż przyjmowanie przez adwokata 
sprawy, która jest nie do wygrania ?

J.S. Nie mówimy o takich rzeczach, choć te rze-
czy również są wybitnie naganne.

M.K. Bo to się widzi już właściwie na porządku 
dziennym ! Do nas dziennikarzy często przycho-
dzą z interwencją Klienci takich prawników.

J.S. Przyjmowanie spraw beznadziejnych, czy 
z góry skazanych na niepowodzenie – na pewno 
nie jest rzetelne wobec klienta, któremu po pierw-
sze daje się nadzieję – po drugie za tą usługę pro-
fesjonalną i tę nadzieję Klient jeszcze płaci.

M.K. Czy Pan rozmawia z takimi adwokatami, 
którzy tak postępują ?

J.S. Tak. Temu służą między innymi dyżury 
dziekańskie – sporo jest skarg na adwokatów 
i te sprawy - o nazwijmy to lżejszym ciężarze 
gatunkowym staram się rozwiązywać w zarod-
ku. W większości takich wypadków interwencja 
dziekańska stanowi wystarczającą formę reakcji 
– tam gdzie nie ma potrzeby stanowczych reakcji 
i karania, jest to forma skuteczna i wystarczająca.

M.K. Miał Pan już konieczność zajmowania 
bardziej radykalnego stanowiska – czy też może 
łódzcy adwokaci nie wymagają jednak nadal ta-
kich stanowczych kroków ?

J.S. Myślę, że nasi adwokaci na szczęście są 
umiarkowani w tym względzie.

M.K. Czy zapowiada Pan zaostrzenie kursu ?

J.S. Na razie nie ma takiej potrzeby, brak jest ja-
kiś rażących sytuacji – zresztą zwróćmy uwagę, 
że to wszystko należy do kompetencji Rzecznika 
Dyscyplinarnego, którego absolutnie nie zamie-
rzam wyręczać.

M.K. A może ludzie się nie skarżą – nie mają 
odwagi ?

J.S. Skarżą się. Niestety jest bardzo dużo spraw, 
jest też trochę skarg koleżeńskich.

M.K. Panie Dziekanie, czy wobec adwokatów 
działa zasada, że dobry fachowiec zawsze obroni 
się na rynku ? Może powinniście czuć się bez-

pieczni – może dobry, rzetelny adwokat zawsze 
znajdzie pracę ?

J.S. Tak, ale pamiętajmy, że dobry adwokat to 
człowiek, któremu nieobce są problemy o cha-
rakterze ogólnym - a nie tylko problemy jego 
własnej kancelarii. W okresie międzywojnia ad-
wokaci byli elitą tego kraju, świadomymi oby-
watelami bardzo często oddającymi się służbie 
publicznej. Dobro ogółu – jeżeli już o tym mówi-
my – prawdziwym adwokatom leży na sercu. Nie 
tylko działaczom samorządowym – ale również 
adwokatom, którzy niekoniecznie piastują jakie-
kolwiek funkcje w samorządzie adwokackim. 
Nie możemy przechodzić do porządku dzienne-
go na tym, co dzieje się w obrocie prawnym. Nad 
tym co dzieje się w Wymiarze Sprawiedliwości. 
To jest system naczyń połączonych i niestety 
mamy do czynienia z psuciem prawa.. psuciem 
Wymiaru Sprawiedliwości między innymi po-
przez psucie zawodów, które są współczynni-
kami tego Wymiaru Sprawiedliwości – między 
innymi zawodu adwokata.

M.K. Ma Pan takie odczucie Panie Dziekanie, że 
walcząc o te zmiany w prawie jest szansa, że coś 
się zmieni – czy to taka walka z wiatrakami ?

J.S. (dłuższa pauza).. ja zawsze byłem rycerzem 
straconych szans i nadziei (śmiech).. w związku 
z tym podchodzę do tego w ten sposób, że nawet 
gdyby nie było szans - trzeba walczyć ! Aczkol-
wiek wierzę w to, że pewne rzeczy można uzy-
skać i takie rzeczy uzyskujemy. To jest jednak 
praca o charakterze długofalowym – choć od 
czasu do czasu zdarza się i blitzkrieg (śmiech). 
Od czasu do czasu..

M.K. Kiedy objął Pan funkcję Dziekana Rady 
Adwokackiej w Łodzi - pojawiły się sygnały, 
że łódzka adwokatura zmienia swój wizerunek 
zmieniając go nie tylko wewnętrznie, ale też ze-
wnętrznie – czyli wychodząc do ludzi. Na czym 
polega filozofia tej zmiany ? 

J.S. O sposobie, w jakim Adwokatura jest po-
strzegana w społeczeństwie możemy mówić 
przede wszystkich w kontekście Adwokatury 
łódzkiej – bo na nią mamy realny wpływ. My-
ślę, że w tym zakresie są już zmiany zauważalne. 
W historii adwokatury łódzkiej nie było dotąd 
w mediach takiej ekspozycji spraw adwokackich 
- również prezentacji ORA jako siły społecznej. 
Zawdzięczamy to przede wszystkim naszemu 
rzecznikowi prasowemu, który rzeczywiście bar-
dzo dba o kontakty z mediami i o to, żeby Ad-
wokatura i jej praca w mediach istniała. Rzecznik 

prasowy założył i prowadzi stronę na portalu spo-
łecznościowym facebook, czego nigdy wcześniej 
nie było i co bardzo przysłużyło się wymianie 
informacji wewnętrznej, będąc zarazem źródłem 
oddziaływania na zewnątrz. Poza  tym niebawem 
rozpoczynamy łódzką adwokacką akcję wize-
runkową, na którą składają się wszechstronne 
przedsięwzięcia o charakterze multimedialnym. 
Do tego niezbędna jest dobra infosfera, stąd in-
westycje związane ze zmianą sieci informatycz-
nej w ramach ORA w Łodzi, przygotowanie no-
woczesnych stron internetowych czy materiałów 
poligraficznych  – korzystamy również z pomocy 
specjalistów z zakresu medioznawstwa. Opra-
cowaliśmy kompletny i wszechstronny program 
kampanii wizerunkowej, którą rozpoczynamy po 
wakacjach. Będzie ona skierowana do mieszkań-
ców naszego regionu. 

M.S. Co ma ona konkretnie przynieść ?

J.S. Ma ona wzmocnić w świadomości społecz-
nej potrzebę korzystania z pomocy adwokata 
i uświadamiać, co do rzeczywistej roli, jaką ad-
wokaci i Adwokatura spełniają - nie tylko w ob-
rocie prawnym ale i w życiu szerzej rozumia-
nym.. publicznym.

M.S. Czyli krótko mówiąc - statystyczny Ko-
walski i Nowak ma nie iść do niepewnego „biura 
prawnego” lecz..

J.S. ..przyjść do adwokata, będąc pewnym, że 
to najlepszy wybór – a nadto aby uczulać na to, 
co w sprawach publicznych ma do powiedzenia 
Adwokatura i adwokaci. To jest bardzo ważne 
! Nie wyznaję zasady, że wszystko jest polityką 
(oczywiście abstrahujemy od takiej polityki bie-
żącej - partyjnej i partyjniackiej) jednak zwra-
cajmy uwagę na to, co się w Polsce dzieje - to 
w szczególności co rzutuje na prawa i wolności 
obywateli..  do tego przecież – do czuwania nad 
tymi wartościami powołana jest adwokatura. Je-
steśmy jak najbardziej uprawnieni żeby zabierać 
głos w tym względzie. Przykładem naszych sta-
rań w tym zakresie może być np. zaangażowanie 
w pomoc łodzianinowi aresztowanemu podczas 
wakacji z wnuczką na terenie Grecji. To była 
akcja związana z pewną wizją roli adwokatury 
w zakresie niesienia pomocy obywatelom, rów-
nież znajdującym się poza granicami naszego 
kraju. Nawiązaliśmy w tym celu (poprzez NRA 
i jej komisje międzynarodowe) kontakty z adwo-
katurami europejskimi – między innymi grecką 
czy Komisją Praw Człowieka przy Radzie Euro-
py. Była to rzeczywiście szeroko zakrojona akcja 
i zajęliśmy konkretne stanowisko. Adwokatura 
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między innymi do tego jest powołana - w spra-
wach tak ogólnych, jak i indywidualno-konkret-
nych żeby zajmować stanowisko niezależnie od 
tego, ze adwokaci po prostu wykonują swoją co-
dzienną pracę i reprezentują obywateli. Mówimy 
tu o szczególnej roli Adwokatury.

M.K. Panie Dziekanie – takim elementem, któ-
ry również jest więcej niż słowem ale i czynem 
w kwestii tego „pojednania się” Adwokatury 
z ludźmi jest akcja pomocy pro bono. Jak Pan ją 
ocenia ?

J.S. Akcję pomocy pro bono Adwokatura łódzka 
prowadzi od wielu lat.. co tydzień ! W siedzibie 
ORA w wybrany dzień każdego tygodnia udzie-
lane są porady prawne przez adwokatów oraz 
aplikantów adwokackich nadzorowanych przez 
adwokatów. Natomiast są dwie edycje roku..

M.K. ...ogólnopolskie, o których mówi się naj-
więcej !

J.S. …faktycznie, jak to zwykle.. codzienna sier-
miężna cicha praca nie skupia zwykle tak wiel-
kiej uwagi to są dwie edycje – wiosenna i jesien-
na. Dodam tylko, że jestem szczególnie dumny 
z tego, że Adwokatura łódzka - jeśli chodzi o fre-
kwencję i aktywność naszych kolegów na tle in-
nych izb wypada bardzo dobrze.
 
M.K. A co by Pan powiedział na taki zarzut, że 
pojawiają się w czasie tych akcji tylko kancelarie, 
które są nieznaczące - zaś najlepsi adwokaci nie 
biorą w nich udziału – stronią od nich ?

J.S. Nie znam tego zarzutu – przyznam.. aczkol-
wiek wiem, jakie kancelarie biorą w nich udział 
i są na tej liście różnorodne kancelarie. Ja nie po-
dzielałbym tego zastrzeżenia.

M.K. Jestem w tym zakresie pośrednikiem gło-

su ludzi, którzy przychodzą do nas dziennikarzy 
i zwracają na to uwagę.. wracając do pytań.. Jest 
Pan Dziekanem, który bardzo wychodzi naprze-
ciw ludzi i mediów – zapewne ogląda Pan serwi-
sy lokalne. Ciekawa jestem, jak Pan odniesie się 
do wypowiedzi, która pojawiła się w ciągu ostat-
niej Akcji Pomocy Ofiarom Przestępstw, gdy jed-
na z łódzkich adwokatek powiedziała publicznie, 
że akcja nie ma sensu bo taka jednorazowa po-
moc i tak nic nie da.

J.S. Możemy dyskutować o tym, czy akcja ma 
sens tylko z punktu widzenia tego, kto korzysta 
z takiej pomocy. Ja nie zgadzam się z Koleżan-
ką – nie znam też tej wypowiedzi. Pytanie, jaki 
cel stawiamy przed taką akcją ? Jeśli celem jest 
prowadzenie sprawy sądowej – jedno spotkanie 
oczywiście nie zrealizuje tego celu. Jeśli jednak 
celem jest pogłębianie świadomości prawnej 
obywateli i poradnictwo – czyli „ktoś ma pro-
blem prawny, który nadaje się do rozwiązania 
w drodze porady prawnej” - to oczywiście taka 
akcja ma sens i przyniesie skutek. Pamiętajmy 
jednak, że akcja pomocy pro bono skierowana 
jest do osób, których nie stać na pomoc adwoka-
ta. Natomiast w praktyce, jak słyszę od kolegów 
i wiem z własnego doświadczenia – bardzo dużo 
osób korzystających z takiej pomocy adwokac-
kiej to osoby dobrze sytuowane, które stać na 
poniesienie kosztów porady adwokackiej – np. 
przedsiębiorcy.

M.K. Czyli korzystają z okazji ?

J.S. Najwyraźniej na zasadzie „pieniądz nie wy-
dany – pieniądz oszczędzony”. Nie zakładam, że 
są to osoby ubogie. Zdarzają się też Klienci, któ-
rzy poszukują porady – aby sprawdzić czy inny 
prawnik/adwokat, dobrze im radzi czy prowadzi 
sprawę. 

M.K. Czy to źle ?

J.S. Tak – bo ich stać na pomoc i konsultację. Nie 
muszą korzystać z akcji pro bono żeby sprawdzić 
adwokata czy radcy prawnego, który prowadzi 
profesjonalnie i za wynagrodzeniem ich sprawę. 
Poza tym może prowadzić to do naruszenia zasad 
etyki adwokackiej – jeśli takie osoby nie wyjawią, 
że korzystają z usług innego adwokata – kodeks 
zabrania bowiem aby jeden adwokat recenzował 
działania innego adwokata. Poza tymi przypad-
kami jest ogromna grupa ludzi, którzy potrzebu-
ją autentycznie pomocy adwokata.. zarówno ze 
względów materialnych, jak i względów społecz-
nych. Czyli totalna dezorientacja – totalne zagu-
bienie w prawie. Uważam, że akcja kierowana ze 
swej istoty do nich ma sens i powinna być utrzy-
mana. Dla takich osób ją organizujemy.

M.K. Panie Dziekanie – na koniec chciałabym 
zapytać o największe marzenie związane z funk-
cją..

J.S. Tym marzeniem jest to, żeby na koniec mojej 
kadencji Adwokatura była przez naszych partne-
rów w przestrzeni publicznej szanowana i do-
ceniana - jako partner, instytucja, siła społeczna 
z którą należy się liczyć i słuchać jej głosu. To 
marzenie największe.. i żeby było nam łatwiej 
wykonywać ten zawód - każdemu z nas osobno 
i wszystkim razem. Myślę, że na terenie łódzkiej 
Izby to staramy się czynić. Największym jednak 
przyznam marzeniem jest zmiana ustawodaw-
stwa, która przywróci Adwokaturze ustawowo 
taką pozycję, jaką miała kiedyś, bo wszystko to, 
co dzieje się teraz wróży coś zupełnie przeciwne-
go. Przysługują nam dwie ostatnie prerogatywy 
jako samorządowi zawodu zaufania publicznego 
– sądownictwo dyscyplinarne i szkolenie aplikan-
tów. Powtarzają się jednak dalsze zakusy (które 
świadczą o tym, że nasi rządzący kompletnie nie 
rozumieją istoty społeczeństwa obywatelskiego 
- w tym istoty i roli samorządów zawodowych) 
aby sądownictwo dyscyplinarne jeżeli nie ode-
brać, to przynajmniej znacznie nam ograniczyć.

M.K. Panie Dziekanie tak zupełnie na koniec.. 
jako obserwatorka zafascynowana prawem 
i dziennikarka przybliżająca tę tematykę wi-
dzom.. „facebook”, „odświeżanie”, „informaty-
zacja”, „kampania wizerunkowa”, „spotkania”.. 
Czuć świeżość..

J.S. (dłuższa pauza) ..i tak miało być (śmiech).

M.K. Dziękuję za rozmowę. 

J.S. Bardzo dziękuję Pani Redaktor.

pomysł i opr. adw. Piotr Kaszewiak
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Sprawozdanie Rzecznika Prasowego
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
za okres maj 2013 r. – marzec 2014 
Jednym z podstawowych zadań, jakie postawiłem przed sobą obejmując 
funkcję rzecznika prasowego ORA w Łodzi było odbudowanie przekonania 
wśród przedstawicieli środków masowego przekazu, że najlepszym partnerem 
i komentatorem dla materiałów dziennikarskich o podłożu prawnym jest.. 
ADWOKAT.
Aby osiągnąć ten cel uznałem za szcze-
gólnie istotne, aby obok profesjonalizmu 
i tradycji, które to cechy utożsamiane były 
dotąd z naszym zawodem – łódzka Adwo-
katura kojarzyła się niemniej z nowocze-
snością, komunikatywnością, życzliwością, 
empatią, zaangażowaniem wobec obywa-
tela i wrażliwością społeczną - czasem 
zaś nawet z dystansem wobec siebie samej 
i byciem „tym sympatycznym i mówiącym 
ludzkim głosem” zawodem prawniczym.
Ośmielę się poczynić spostrzeżenie, że sy-
tuacja na rynku usług prawnych - a zwłasz-
cza rosnąca konkurencja pomiędzy prawni-
kami - rodzi w środowisku dziennikarskim 
nieufność, co do „prawdziwych intencji” 
zgłaszającego się do mediów przedstawicie-
la tego zawodu. Dlatego też istotą mojej bli-
sko rocznej już pracy - stało się dążenie do 
transparentności i ostentacyjnej wręcz bez-
interesowności Adwokatury. Jako rzecznik 
ORA w Łodzi czynię wszystko, aby Przed-
stawiciele mediów nie wahali się zwracać 
do nas – uzyskując przy tym każdorazowo 
wyczerpującą, kompetentną pomoc i wspar-
cie adekwatne do bieżących potrzeb. Dokła-
dałem również najwyższej staranności aby 
wszelkie zapytania i wątpliwości prawne 
Dziennikarzy związane z realizowanymi 
przez Nich materiałami były rozstrzygane 
natychmiast - choćby telefonicznie. 
Do pełnej dyspozycji Dziennikarzy i rzecz-
nika (za co serdecznie dziękujemy) pozo-
stawali w tym celu Dziekan i Wicedziekani 
ORA, a także Członkowie Prezydium ORA, 
co wzmogło atrakcyjność głosu łódzkiej 
Palestry, jako komentatora i wzmocniło 

wizerunek ORA w Łodzi, jako partnera so-
lidnego, odważnego, niezależnego i co nie-
mniej ważne - w pełni dyspozycyjnego. Na-
rastająca życzliwa i sympatyczna atmosfera 
współpracy z Przedstawicielami mediów 
doprowadziła do sytuacji, że niejednokrot-
nie czują się Oni ośmieleni, aby np. na eta-
pie przed podjęciem określonego tematu 
radzić nas, czy określone zagadnienie praw-
ne uzasadnia realizację materiału. Jest to 
w ocenie piszącego rzecznika - dowód naj-
wyższego zaufania ze strony Dziennikarza.
Owo zaufanie i filozofia pracy rzeczni-
ka ukierunkowana na „służbę mediom” 
(świadczenie pomocy i wsparcia Dzienni-
karzom) – zdaje się przynosić wymierne 
korzyści w zakresie ekspozycji łódzkiej Ad-
wokatury w mediach.
W okresie miesięcy objętych sprawozda-

niem wyraźnie rosła ilość lokalnych mate-
riałów medialnych, w których głos zabierali 
przedstawiciele łódzkiej Palestry. Wyraźnej 
zmianie ulega również stosunek mediów 
do własnych inicjatyw Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi, która na przestrzeni 
minionego roku wielokrotnie z bezprece-
densowym, jak się wydaje powodzeniem 
uzyskiwała w mediach sojusznika w infor-
mowaniu opinii publicznej o ważnych dla 
siebie wydarzeniach. 
Przykładem w tym zakresie może być 
choćby konferencja poświęcona zakazo-
wi reklamy wyczerpu-jąco relacjonowana 
m.in. przez TVP, Gazetę Wyborczą, Gazetę 
Prawną, TV Toya oraz Radio Łódź, które-
go Dziennikarze kilkukrotnie w ciągu dnia 
przeprowadzali „na żywo” wywiady z jej 
uczestnikami (!). Szczególne zaintereso-

Opr. adw. 
Piotr Kaszewiak
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wanie mediów kolejną edycją dnia bez-
płatnych porad prawnych doprowadziło do 
niespotykanego wcześniej publikowania na 
łamach prasy regionalnej pełnej listy adwo-
katów i aplikantów biorących w niej udział 
z podaniem danych personalnych, numerów 
telefonów i adresów kancelarii (!). 
Także odważne wystąpienia ORA w Łodzi 
w sprawach prawnych i społecznych – tak 
lokalnych, ogólnopolskich jak i międzyna-
rodowych (interwencja Dziekana w spra-
wie łodzianina zatrzymanego na terytorium 
Grecji – czerwiec 2013 r., inicjatywy zwią-

zane z łamaniem standardów demokratycz-
nych na Ukrainie,  protest w sprawie niepra-
widłowości w zakresie doręczeń przesyłek 
sądowych) zapewniły łódzkiej Palestrze 
wyjątkowo częstą ekspozycję w najpopu-
larniejszych ogólnopolskich programach 
telewizyjnych i audycjach radiowych o te-
matyce rozrywkowej i społecznej. 
W okresie objętym sprawozdaniem odnoto-
wano kilkadziesiąt takich wystąpień przed-
stawicieli łódzkiej adwokatury – wśród nich 
można wymienić programy o wielomiliono-
wej widowni: Wydarzenia (Polsat), Fakty 

(TVN), Wiadomości (TVP), Dzień dobry 
TVN (TVN) – 11 razy!, Pytanie na Śniada-
nie (TVP2) – 12 programów, Świat się kręci 
(TVP1), Sprawa dla Reportera (wielokrotne 
wystąpienia 4 łódzkich adwokatów), Miasto 
Kobiet (Tvn Style).
W dalszej działalności rzecznik ORA planu-
je kontynuować starania o:
1. becność łódzkiej adwokatury w prze-

strzeni  publicznej - budowanie pu-
blicznego pozytywnego i zaanga-
żowanego wizerunku Adwokatów 
i Adwokatury; 

2. prowadzenie  skutecznej  polityki  in-
formacyjnej  wewnętrznej i zewnętrz-
nej – także za pomocą nowych techno-
logii;

3. budowanie profesjonalnych i życzli-
wych relacji z przedstawicielami me-
diów.

Polityka informacyjna to jednak nie tylko 
kierowanie treści „na zewnątrz” - ale także 
informacja w ramach naszej adwokackiej 
Wspólnoty. 
Znaczna ilość aktywności i inicjatyw po-
dejmowanych przez władze samorządo-
we ORA w Łodzi doprowadziły piszącego 
rzecznika do wniosku, że znaczna część 
z nas adwokatów nie ma bieżącej możli-
wości śledzenia wydarzeń samorządowych 
i najczęściej dowiaduje się o nich po wielu 
miesiącach, bądź.. wcale. Z tego względu 
za aprobatą Prezydium ORA w Łodzi rzecz-
nik ORA uruchomił i prowadzi internetową 
stronę łódzkiej adwokatury na portalu spo-
łecznościowym Facebook. 
Po blisko rocznym okresie funkcjonowania 
Średnio tygodniowo portal osiąga co naj-
mniej około 2.000 wejść na stronę. Popu-
larne posty osiągają ponad 25.000 (!) wejść 
w 3 tygodnie – jak stało się np. w przypadku 
relacji ze ślubowania aplikantów lub doku-
mentacji fotograficznej akcji solidarności 
z Narodem Ukrainy. Największym zaintere-
sowaniem cieszą się wszelkie relacje z im-
prez ORA – w szczególności zdjęcia i fil-
my. Wówczas średnia to około 3.000 wejść 
w pierwszym miesiącu.
Oprócz cennego źródła informacji i platfor-
my do szybkiej komunikacji pomiędzy nami 
adwokatami – Facebook stanowi również 
cenne źródło wiadomości o nas dla naszych 
Klientów i przedstawicieli mediów. Zachę-
cam więc do przyłączenia się do naszej stro-
ny i aktywności.

Wydarzenie:

REZULTAT: 
relacje medialne o ORA w Łodzi z udziałem Jej 

Przedstawicieli w mediach lokalnych i ogólnopolskich 
(pogrubione)

1.       uroczystość ślubowania adwokackiego - 26 czerwca 
2013 r.

TVP Łódź, Toya, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, wydania 
elektroniczne, Radio Łódź. 

2.       akcja udzielania bezpłatnych porad prawnych 
w kancelariach adwokackich – 7 września 2013 r. 

TVP, TVP Łódź, TVN, Toya, Gazeta Wyborcza (w wydaniu papierowym 
pełna lista nazwisk adwokatów biorących udział) Dziennik Łódzki, 

Express Ilustrowany, Radio Łódź, wydania elektroniczne.

3.       zaangażowanie Dziekana ORA w Łodzi w sprawę 
łodzianina zatrzymanego na terytorium Grecji – wrzesień 
2013.

"TVP, TVP Łódź, Polsat, Toya, Dziennik Łódzki, Radio Łódź, Express 
Ilustrowany, Fakt, wydania elektroniczne.Udział przedstawiciela ORA 

w Łodzi w programach na żywo: 
Dzień dobry TVN - TVN 
Świat się kręci – TVP1 

Forum - TVP 3"

4.       wieczór wspomnień Dziekan ORA w Łodzi ś.p. 
Bożenny Banasik – 13 września 2013 r.

5.       ogólnopolska konferencja o reklamie w adwokaturze: 
4–5 października 2013 r.  

TVP Łódź, Toya, Polsat, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Dziennik 
Łódzki, Express Ilustrowany, Radio Łódź – transmisja na żywo 

(3-krotne wejścia w środku dnia, wywiady), wydania elektroniczne 
i portale prawnicze.

6.       uroczysty wieczór poświęcony 95-tej rocznicy 
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu 
państwowego - 8 listopada 2013 r.

Dziennik Łódzki - wydania elektroniczne

7.       uhonorowanie adw. KRYSTYNY SKOLECKIEJ - 
KONA przez Krajowy Zjazd Adwokatury „Wielką Odznaką 
Adwokatura Zasłużonym”

Gazeta Wyborcza, Radio Łódź.

8.       uchwała ORA w Łodzi w związku z kontrowersjami 
odnoszącymi się do wyboru przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości nowego doręczyciela korespondencji 
sądowej - 17 stycznia 2013 r. 

TVP, TVN24, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, TVP Łódź, Polsat, 
Toya, Dziennik Łódzki, Radio Łódź, Express Ilustrowany, Fakt, wydania 

elektroniczne i portale prawnicze.

9.       akcja solidarności z Narodem Ukraińskim  - 
przygotowanie i rozdystrybuowanie okolicznościowej 
naklejki w pokojach adwokackich oraz zbieranie podpisów 
pod siedzibą ORA. 

TVN24, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, TVP Łódź, Toya, Dziennik 
Łódzki, Radio Łódź, Express Ilustrowany, wydania elektroniczne.

10.    tydzień Pomoc Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w dniach 24.02.2014 r. – 01.03.2014 r. 

"TVP, TVP Łódź, Polsat, Toya, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, 
wydania elektroniczne.Udział przedstawiciela ORA w Łodzi 

w programach na żywo: 
Pytanie na Śniadanie – TVP2 

Dzień dobry TVN - TVN"

11.    uroczyste podpisanie aktu odnowienia umowy 
o współpracy pomiędzy adwokaturą polską a francuską 
z 1994 r. na poziomie izb adwokackich łódzkiej i Lyonu - 27 
lutego 2014 r. 

TVP Łódź, Toya, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, wydania 
elektroniczne.

12.    konferencja  poświęcona problemowi niezależności 
adwokata pozostającego w stosunku pracy 28 lutego 2014 r.

jak wyżej
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Adwokaci z Lyonu
W dniach 27 – 28 lutego 2014 r. wizytę w Łódzkiej Izbie Adwokackiej 
złożyła delegacja Izby Adwokackiej w Lyonie. Przewodniczył jej Dziekan 

– adwokat Pierre-Yves Joly, a uczestniczyli w niej adwokaci: Geneviève Biot-Crozet 
i Guy de Foresta.

Mecenas Pierre-Yves Joly pełni funkcję 
Dziekana od dnia 1 stycznia 2014 r. Jest on 
uznanym w Lyonie i Regionie Rhône-Alpes 
specjalistą w zakresie prawa gospodarcze-
go, łączenia spółek i prawnej obsługi inwe-
stycji francuskich w krajach Magrebu. 
Pani Geneviève Biot-Crozet jest dyrekto-
rem w Szkole Adwokatury Regionu Rhône-
-Alpes w Lyonie (EDARA) odpowiedzial-
nym za szkolenie aplikantów adwokackich.
Z kolei, mecenas Guy de Foresta zajmuje 
się kontaktami z adwokaturą polską; jest 
specjalistą z zakresu prawa spółek handlo-
wych i prowadzi kancelarię, która w szcze-
gólności skupia się na obsłudze prawnej 
współpracy podmiotów z Francji i Polski.
Wizyta delegacji Izby Adwokackiej 
w Lyonie wiąże się z wieloletnią znajo-
mością środowisk adwokackich obu miast 
i współpracą naszych Izb. Wzajemne kon-
takty sięgają czasów stanu wojennego, 
natomiast okres oficjalnej kooperacji roz-
począł się w 1994 r., kiedy Dziekani Izby 
Adwokackiej w Lyonie i w Łodzi podpisali 

umowę o współpracy. Okres intensywnego 
współdziałania pomiędzy oboma samorzą-
dami przypadł na czas pełnienia kadencji 
przez Panią Dziekan Bożennę Banasik.
Celem wizyty było nadanie nowego impul-
su współpracy naszych samorządów, czemu 
służyło podpisanie umowy, potwierdzającej 
tę, zawartą w 1994 r. i kładącej szczególny 
nacisk na wymiany i staże aplikantów ad-
wokackich i młodych adwokatów. Uroczy-
stość podpisania umowy rozpoczynała ofi-
cjalną część wizyty adwokatów francuskich 
w Łodzi. Wizyta ta rozpoczęła się jednak 
kilka godzin wcześniej od zakwaterowania 

w Hotelu Andel’s, który, wraz z „Manufak-
turą”, zrobił na naszych gościach ogromnie 
i nieukrywane wrażenie. Zwracali oni uwa-
gę na nietuzinkowy design, jakość wykoń-
czenia wnętrz i udogodnienia proponowane 
gościom. 
W godzinach wieczornych delegacja fran-
cuska została podjęta przez Dziekana Jaro-
sława Z. Szymańskiego przy uczestnictwie 
członków Rady Adwokackiej uroczystą ko-
lacją w restauracji „Klub Spadkobierców”. 
W tym przypadku również nasi francuscy 
koledzy nie ukrywali szczerego uznania 
dla piękna wnętrz, w których to wydarzenie 
miało miejsce. Nie można przede wszyst-
kich pominąć, iż lyońscy adwokaci okazali 
się ludźmi serdecznymi, miłymi, uprzej-
mymi, dobrymi słuchaczami i wspaniałymi 
rozmówcami.
W drugim, ostatnim dniu spotkania, dele-
gacja francuska złożyła wizytę w Sądzie 
Apelacyjnym i Sądzie Okręgowym w Ło-
dzi. Adwokaci francuscy oraz Dziekan na-
szej Izby zostali przyjęci przez Wicepre-
zesa Sądu Apelacyjnego Pana Zdzisława 
Klasztornego, Dyrektora tego Sądu oraz 
przedstawiciela Prezesa Sądu Okręgowego. 
Delegacja francuska była zainteresowana 
praktycznymi aspektami organizacji wy-
miaru sprawiedliwości w Polsce. Jak się 
szybko okazało, nasi koledzy z Francji byli 
bardzo pozytywnie zaskoczeni pewnymi 
rozwiązaniami organizacyjnymi, które my 
uznajemy za oczywiste. Podać można, iż 

Wizyta ta rozpoczęła się jednak kilka godzin wcześniej od 
zakwaterowania w Hotelu Andel’s, który, wraz z „Manufakturą”, 
zrobił na naszych gościach ogromnie i nieukrywane wrażenie. 
Zwracali oni uwagę na nietuzinkowy design, jakość wykończenia 
wnętrz i udogodnienia proponowane gościom. 

Opr. adw. 
Bartosz Zacharek
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zdziwienie adwokatów z Lyonu wzbudził 
fakt wyznaczania przez sądy poszczegól-
nych spraw na odrębne godziny. Okazało 
się jednak, że we Francji sądy wyznaczają 
jedną godzinę dla wszystkich spraw, które 
mają być rozpoznane danego dnia. Spoty-
ka się to z oczywistym sprzeciwem adwo-
katów, jednakże jest to praktyka uświęcona 
ponad 200-letnią tradycją.
Po zakończeniu rozmów w gabinecie Pre-
zesów Sądu Apelacyjnego, Dyrektor tego 
Sądu oraz przedstawiciel Prezesa Sądu 
Okręgowego oprowadzali naszych go-
ści po obu budynkach sądowych. Trzeba 
w tym miejscu wyrazić wdzięczność wła-
dzom sądowym, iż były wręcz zdetermi-
nowane, aby pokazać delegacji francuskiej 
najmniejsze zakamarki obu budynków. 
Co może zaskoczyć czytelników to fakt, 
iż wiele rozwiązań technicznych, które są 
dla nas codziennością, ponownie stanowi-
ło pozytywne zaskoczenie dla adwokatów 
z Lyonu. Na przykład, nasi koledzy byli 
pod ogromnym wrażeniem tego, że przed 
stanowiskiem sędziego przewodniczącego 
w Sali rozpraw znajduje się monitor, za po-
mocą którego kontroluje on sporządzanie 
protokołu. Z kolei, niemal w konsternację 
wprowadziła naszych kolegów czytelnia 
akt, a przede wszystkim okoliczność, że 
akta postępowań są dostępne nie tylko dla 
adwokatów, ale również dla samych stron. 

Oczywiście, z ogromnym uznaniem spotka-
ły się rozwiązania architektoniczne, zwłasz-
cza w nowym budynku Sądu Apelacyjnego, 
zwłaszcza w sali rozpraw „S”.
Wizyta w obu Sądach trwała dłużej niż pla-
nowano (około 3 godziny), ale można było 
zaobserwować, iż goście są rzeczywiście 
zafascynowani obserwacją naszych warun-
ków pracy w sądach. Z ich relacji wynika-
ło, co zapewne zdziwi wielu spośród nas, 
że praca adwokata w sądach francuskich 
z uwagi na kwestie organizacyjne, wynika-
jące bardzo często z nieuzasadnionej, lecz 
ugruntowanej tradycji, jest czasem bardzo 
skomplikowana i niewdzięczna.
Następnie, goście z Francji zostali zapro-
szeni do zwiedzenia Pałacu Herbsta i kom-
pleksu „Księży Młyn”. Program tej wizyty 
był tym bardziej interesujący, że oprowa-
dzaniem zwiedzających zajmował się fran-
cuskojęzyczny przewodnik. Atrakcją był 
również obiad w restauracji znajdującej na 
terenie dawnej fabryki Scheiblera.
W godzinach popołudniowych lyońscy ad-
wokaci wzięli udział w Konferencji, zorga-
nizowanej przez Radę Adwokacką w Łodzi, 
poświęconej niezależności zawodu adwo-
kata, zwłaszcza przy uwzględnieniu ewen-

tualnej możliwości zatrudnienia adwokata 
na podstawie umowy o pracę. Pan Dziekan 
Pierre-Yves Joly wygłosił referat, w którym 
przedstawił stanowisko prawa francuskiego 
i obowiązującą w tym względzie praktykę. 
Wspomnieć można tylko, że choć we Fran-
cji istnieje możliwość zatrudnienia adwo-
kata w oparciu o umowę o pracę, to jednak 
może to uczynić wyłącznie inny adwokat. 
Nie istnieje możliwość zatrudnienia w re-
lacji adwokat – klient. Konferencja została 
wzbogacona o bardzo interesujące wystą-
pienia adwokatów Izby Łódzkiej: dr Rafa-
ła Kasprzyka, Jerzego Szczepaniaka i Zbi-
gniewa Wodo. Koledzy francuscy byli pod 
głębokim wrażeniem elokwencji i celności 
wypowiedzi polskich uczestników tego 
spotkania. Wizytę w Łodzi zakończyła uro-
czysta kolacja wydana przez Dziekana Izby 
Łódzkiej, która pozwoliła zacieśnić nowe 
znajomości, lepiej się poznać, porozmawiać 
bardziej prywatnie.
Efektem spotkania w Łodzi są rozpoczęte 
już prace z Izbą Adwokacką w Lyonie nad 
zorganizowaniem staży dla aplikantów ad-
wokackich z naszej Izby oraz nad formą 
przyjęcia przez łódzki samorząd aplikantów 
z Lyonu.

Wizytę w Łodzi zakończyła uroczysta kolacja wydana przez Dziekana 
Izby Łódzkiej, która pozwoliła zacieśnić nowe znajomości, lepiej się 
poznać, porozmawiać bardziej prywatnie.
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Ostatnie kilka miesięcy dystrybucji przez Polską Grupę 
Pocztową korespondencji sądowej i prokuratorskiej śmiało 
można przyrównać do choroby wieku dziecięcego. Im dalej 
w czas tym katar mniejszy. Czytaj: tym mniej skarg.

CZY NADEJDZIE POCZTOWE 
EL DORADO?

Czy jest to wynik polepszenia standardu usług, 
czy może raczej spowszednienia problemu? Pew-
nie po trochu i jedno i drugie. Czego na pewno nie 
można odmówić Polskiej Grupie Pocztowej to 
determinacji w dążeniu do zachowania kontraktu 
na dystrybucję tych przesyłek. Bo menedżerowie 
nowego operatora pocztowego doskonale wie-
dzą, iż jedyną skuteczną receptą na pozostanie 
w grze jest zadowolenie nadawców i odbiorców. 
Realnie grożący wymiarowi sprawiedliwości 
na początku roku problem możliwości dopro-
wadzenia do paraliżu pracy sądów i prokuratur 
z uwagi na liczne błędy w doręczeniach musiał 
zostać pilnie rozwiązany. W przeciwnym razie 
to wymiar sprawiedliwości rozwiązałby kontrakt 
na usługi pocztowe. Nie może więc dziwić, że 
PGP zrobiła wszystko co w jej mocy by popra-
wić jakość doręczania przesyłek. Efekty widać 
gołym okiem. Zwiększona częstotliwość wizyt 
doręczycieli odwiedzających obecnie większość 
kancelarii co najmniej co drugi dzień, a często 
nawet codziennie, czy dostosowanie sieci punk-
tów odbioru korespondencji awizowanej do po-
trzeb społecznych, w tym wyeliminowanie tych 
najbardziej kontrowersyjnych, to efekt nie tylko 
silnego głosu sprzeciwu samorządu adwokackie-
go. To efekt konsekwentnie wdrażanego procesu 
naprawczego.
Czy poprawiono wszystko? Na pewno jeszcze 
nie. Dla Naczelnej Rady Adwokackiej najistot-
niejszym obecnie problemem jest kwestia dorę-
czeń zastępczych i wiążący się z tym problem 
awizowania przesyłek pocztowych. Bo niestety 
mamy liczne sygnały, iż na tym polu zbyt czę-
sto jeszcze dzieje się źle. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest pewnie wiele. Ale przede wszystkim 
winić należy system wynagradzania listonoszy 
PGP, który zbytnio premiuje bezpośrednie dorę-
czenie korespondencji, kosztem bardziej praco-
chłonnego dla listonosza awizowania przesyłek 
sądowych. Gdy więc awizowanie wynagradzane 

jest raczej symbolicznie zbyt dosłownie sprawdza 
się powiedzenie: jaka płaca taka praca. A skoro 
przy tym nie ma żadnego systemu weryfikacji jak 
listonosz wypełnił awizo i czy w ogóle je wypeł-
nił, to oczywiście rośnie ryzyko nadużyć na tym 
polu. Problem powiększa wyraźnie szwankujący 
system doręczania, a właściwie niedoręczania, 
drugiego awiza. Dlatego na porządku dziennym 
są przypadki, gdy o awizowanej korespondencji 
sądowej czy prokuratorskiej dowiadujemy się 
w najlepszym razie przy okazji przeglądania akt 
sądowych, w których tkwi zwrócony list z adno-
tacją, iż przesyłki nie podjęto w terminie mimo 
rzekomego dwukrotnego jej awizowania. W ta-
kich sytuacjach stajemy praktycznie bezbronni 
w postępowaniach o przywrócenie terminu. Bez-
bronni, bo ciężar dowodu braku awiza obciąża 
nas, a nie Polską Grupę Pocztową.
Aby rozwiązać ten problem przedstawiliśmy Pol-
skiej Grupie Pocztowej postulat zobowiązania 
listonoszy do ewidencjonowania, np. w formie 
zdjęcia, wypełnionego druku awizo przed jego 
pozostawieniem w skrzynce odbiorcy. Obowią-
zek taki z jednej strony wymuszałby poprawność 
pracy listonoszy, dając przełożonemu instrument 
kontroli jakości pracy podwładnego. Zdjęcie awi-
za, względnie brak zdjęcia w systemie, umożli-
wiałoby pełnomocnikom procesowym uzyskanie 
materiału dowodowego potwierdzającego za-
sadność wniosku o przywrócenie terminu. Czas 
pokaże czy rozwiązanie to uda się przeforso-
wać. I choć to dla operatora pocztowego źródło 
dodatkowych kosztów, patrząc w perspektywie 
długofalowej może się to po wielokroć opłacić. 
Kto pierwszy z operatorów pocztowych wdroży 
bowiem nowoczesne technologie i instrumenty 
zwiększające bezpieczeństwo obrotu pocztowe-
go, ten wygra nie tylko dwuletni kontrakt na ob-
sługę pocztową sądów i prokuratur, ale zapewne 
i następne lukratywne kontrakty.
I choć dziś zamieszanie spowodowane zmianą 

operatora pocztowego jest dla wielu z nas poważ-
nym utrudnieniem naszej pracy, to jednak para-
doksalnie może mieć dla nas – odbiorców usług 
- również korzystny wymiar. Bo oto my profe-
sjonalni pełnomocnicy procesowi zostaliśmy 
dostrzeżeni jako ważna grupa klientów. Nie tylko 
za sprawą niemalże natychmiastowego wycofa-
nia się Poczty Polskiej z podwyżki do 20 złotych 
opłaty za wydanie duplikatu dowodu nadania listu 
poleconego. Nie jest żadną tajemnicą również to, 
iż Naczelna Rada Adwokacka zabiega aby Pocz-
ta Polska, na wzór Polskiej Grupy Pocztowej, 
zaoferowała środowisku profesjonalnych pełno-
mocników rozwiązania ułatwiające prowadzenie 
korespondencji pocztowej. Czyż nie byłoby nam 
wszystkim wygodniej, gdyby okienko pocztowe 
pojawiło się w każdej kancelarii? By listonosz nie 
tylko doręczał listy, ale również je odbierał, tak 
byśmy mogli nadawać korespondencję pocztową 
bez wychodzenia z kancelarii. O ile łatwiej wysy-
łałoby się wówczas listy w sprawach cywilnych, 
gdyby można było to robić w biurowych warun-
kach naszych kancelarii. I to z gwarancją docho-
wania terminu czynności procesowej. Wygląda, 
że to wcale nie mrzonki, lecz rzeczywistość w za-
sięgu naszej ręki.

Opr. adw. 
Rafał Dębowski 
Sekretarz NRA
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Przepraszam Szanownych Kolegów i Kole-
żanki za ten absurdalny tytuł i tajemnicę się 
w nim kryjącą lecz jest to tylko pewien zlepek 
cytatów, wynikających z wypowiedzi naszego 
prelegenta prowadzącego szkolenie zorgani-
zowane przez ORA, w związku z zapowie-
dziami Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych co do nagłych i niespo-
dziewanych kontroli naszych kancelarii w tym 
zakresie. 
Otóż poza otwieraniem zawodu, fiskalizacją, 
licznymi zmianami prawa etc., wprowadzono 
jeszcze jeden obciążający nas obowiązek – 
stajemy się Procesorami lub też Administrato-
rami Danych Osobowych.
Należy zadać pytanie dlaczego? Należy też 
zadać pytanie, czy zmieniło się prawo a może 
zmieniona została wykładnia ? Należy zadać 
pytanie jak zareagowała na to NRA i Samo-
rząd Adwokacki ? 
Odpowiedź jest jedna – NIE WIEM ! 
Niestety takiej odpowiedzi mogę także udzie-
lić po szkoleniu. I chyba większość jego 
uczestników także. 
NIE WIEMY !  
W związku z tym, postanowiłem zapoznać 
się z tematem i przybliżyć szanownym Kole-
żankom i Kolegom problem. Przy jego przy-
bliżeniu będę opierał się na swoich notatkach 
z wykładu oraz treści ustawy. Jednocześnie 
zaznaczam, iż niestety mimo wnikliwej lek-
tury powyższych źródeł, moja samoświado-
mość w zakresie ochrony danych osobowych 
moich czy moich klientów nie zwiększyła się 
w sposób zadowalający choć coś tam w głowie 
zaświtało. 
Przede wszystkim dowiedziałem się, że tajem-
nica adwokacka wedle interpretacji General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
zwanym dalej GIODO jest zbyt ogólna i nie 
zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia da-
nych naszych klientów. Mimo swojego abso-
lutnego charakteru tajemnica adwokacka nie 
zazębia się (jak to określił Prelegent) z ustawą 
o ochronie danych osobowych, a zatem za-
chodzi konieczność przyjęcia dalszej ochrony 
niż wynikająca z ustawy o adwokaturze (zbyt 
ogólnej w tym zakresie). Wynika to też z tego, 

że zasady etyki adwokackiej, które w moim 
przekonaniu a na pewno Państwa także w spo-
sób wystarczający regulują kwestie tajemnicy 
adwokackiej to w związku z tym, że nie mają 
rangi ustawowej należy stosować w naszej 
działalności ustawę o ochronie danych osobo-
wych (art. 5 ustawy).
W związku z tym jesteśmy zmuszeni zapoznać 
się z ustawą o ochronie danych osobowych 
oraz aktami uzupełniającymi i zorganizować 
pracę w naszych kancelariach w taki sposób, 
aby chronić dane osobowe naszych klientów 
oraz personelu a nawet osób, które przypad-
kowo wyślą do nas CV. Chodzi tu o to, jak to 
określił Prelegent, aby dokonać prewencyjnej  
ochrony prywatności danych personalnych. 
Przechodząc do podstawy tematu, dane osobo-
we to wszelkie informacje dotyczące zidenty-
fikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej. 
Taka osoba fizyczna może należeć do kategorii 
osób zidentyfikowanych to znaczy takich, któ-
rych tożsamość znamy – np. nasi klienci, po-
zwani w naszych sprawach lub też osób możli-
wych do zidentyfikowania, których tożsamość 
można określić przez  nr  PESEL. 
Każdej z tych dwóch grup dotyczy inny zakres 
ochrony o czym należy pamiętać. Niestety 
w działalności kancelarii adwokackiej raczej 
wszystkie podmioty, których danych dotyczy 
ochrona będą należały do pierwszej kategorii 
osób. 
Aby mówić o przetwarzaniu danych osobo-
wych musimy posiadać ich zbiór a więc każdy 

posiadający strukturę zestaw danych o cha-
rakterze osobowym, dostępnych według okre-
ślonych kryteriów, niezależnie od tego, czy 
zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 
funkcjonalnie. 
Z informacji naszego Prelegenta wynikało, że 
aby zestaw informacji o osobie stanowił zbiór 
powinny istnieć przynajmniej dwa kryteria 
doboru tych informacji. Przykładem może być 
repertorium spraw i chronologia ustawienia 
wpisywania ich w nim np. wedle kolejności al-
fabetycznej albo ich charakteru. Mając już taki 
zbiór danych musimy jako ich administratorzy 
prowadzić rejestr zbiorów najlepiej w formie 
papierowej. Na przykład dzielimy takie zbiory 
na klientów, aplikantów, pracowników. 
W tym kontekście należy jeszcze wspomnieć 
o jednym kryterium odnoszącym się do infor-
macji objętej ochroną to znaczy o  tak zwa-
nych  informacjach wrażliwych przy, których 
przetwarzaniu powinniśmy zachować szcze-
gólną uwagę (art. 27 ust 1) oraz informacje 
inne niż wrażliwe (art. 23 ustawy) 
Do katalogu informacji wrażliwych (kata-
log zamknięty) należą następujące dane; 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, przekonania religijne lub filozo-
ficzne, przynależność wyznaniowa, partyjna 
lub związkowa, jak również dane o stanie 
zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub 
o życiu seksualnym a także dane dotyczące 
skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatach kar-
nych, a także o orzeczeniach wydanych w po-
stępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

GIODO
Zbiór czyha na nas znienacka 
czyli Adwokat – Procesorem 
i Administratorem

Opr. adw. 
Michał Wojtysiak
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A zatem są to informacje, z którymi często 
będziemy się stykać podczas naszej prakty-
ki. Generalnie abyśmy mogli je przetwarzać 
musimy przede wszystkim uzyskać zgodę na 
piśmie osoby, której dane dotyczą. Ponadto  
przepisy szczególne ustaw powinny zezwalać 
na przetwarzanie tych danych i jest to jedno-
cześnie niezbędne dla ochrony żywotnych 
interesów naszego klienta oraz dochodzenia 
przez niego jego praw przed sądem (pozosta-
łych elementów nie wymieniam pozostają do 
Państwa dyspozycji w art. 27 ust 2 ustawy).  
Co do danych zwykłych to dla ich przetwarza-
nia konieczna jest zgoda naszego klienta (nie 
musi być to forma pisemna), jest to niezbędne 
dla zrealizowania uprawnienia lub obowiązku 
prawnego lub też do realizacji umowy, któ-
rej osoba jakiej dane dotyczą jest stroną (art. 
23). Mimo braku wymogu pisemności odno-
szącego się do wyrażenia zgody postulował 
bym jednak, aby ta forma została zachowana 
ze względu na nasze przyszłe zabezpieczenie.  
Zgoda, której udziela nasz klient w swojej 
treści może także zawierać zgodę na przetwa-
rzanie jego danych osobowych w przyszłości 
(o ile nie zmienia tego cel przetwarzania) 
Ustawodawca używając określenia zgoda ro-
zumie przez to oświadczenie woli, którego 
treścią jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych tego, kto składa oświadczenie. 
Zgoda nie może być domniemana lub doro-
zumiana z oświadczenia woli o innej treści. 
Zgoda może być odwołana w każdym czasie, 
(art. 7 pkt 5).
W momencie, w którym uzyskaliśmy zgodę 
naszego klienta na przetwarzanie jego danych 
oraz informacje dotyczące tych danych może-
my uznać, iż zaczęliśmy dysponować pewnym 
zbiorem danych. Od tego momentu, zaczy-
namy ich przetwarzanie czyli -  jakiekolwiek 
operacje wykonywane na danych osobowych, 
takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywa-
nie, opracowywanie, zmienianie, udostępnia-
nie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje 
się w systemach informatycznych. Jednocze-
śnie jako posiadacze lub właściciele tych zbio-
rów danych stajemy się zgodnie z ustawą ad-
ministratorem danych a więc osobami, które 
są zobowiązane do ich ochrony. 
W momencie zbierania danych osobowych od 
osoby, której dotyczą jako administrator tych-
że danych jesteśmy zobowiązani do poinfor-
mowania jej o tym, że jesteśmy administrato-
rem jej danych osobowych. 
Wskazane byłoby, abyśmy w tym zakresie 
przygotowali stosowny formularz lub oświad-
czenie, które nasz klient podpisze. Ponadto 

poza powyższym oświadczeniem  jesteśmy 
zobowiązani do poinformowania klienta o: 
adresie naszej siedziby i pełnej nazwie przed-
siębiorstwa, o celu zbierania danych, o prawie 
dostępu do treści swoich danych oraz ich po-
prawiania, o dobrowolności albo obowiązku 
podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnie-
je, o jego podstawie prawnej. 
W zakresie swoich podstawowych obowiąz-
ków jako administratorzy musimy dołożyć 
szczególnej staranności w celu ochrony in-
teresów osób, których dane przetwarzamy. 
W szczególności musimy zapewnić, aby dane 
były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbiera-
ne dla oznaczonych, zgodnych z prawem ce-
lów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu 
niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie 
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, 

w jakich są przetwarzane, przechowywane 
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, 
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbęd-
ne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Każdy administrator danych - czyli my - (art. 
36.) jesteśmy obowiązani zastosować środ-
ki techniczne i organizacyjne zapewniające 
stosowną ochronę przetwarzanych danych. 
Powinniśmy zapewnić, aby nasze zbiory nie 
mogły być udostępnione osobom nieupoważ-
nionym albo przez nie zabrane lub zabra-
ne. W związku z tym powinniśmy korzystać 
z takich narzędzi oraz oprogramowania, które 
posiadają stosowne zabezpieczenia przed oso-
bami trzecimi.
Naszym kolejnym obowiązkiem w związku 
z zabezpieczeniem danych jest prowadzenie 
dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 
danych oraz środki ich zabezpieczenia. Jeżeli 

mamy komu powierzyć tę zaszczytną funkcję 
jako administratorzy danych możemy wśród 
grona naszych współpracowników wyznaczyć 
administratora bezpieczeństwa informacji, 
który będzie nadzorował przestrzeganie zasad 
ochrony. Wszystkie inne osoby współpracu-
jące z nami w ramach kancelarii (pracownicy 
aplikanci etc.) powinny posiadać stosowne 
upoważnienie do przetwarzania danych oso-
bowych (wydane przez administratora). 
W związku z  tym powinniśmy prowadzić 
ewidencję osób upoważnionych do przetwa-
rzania danych osobowych (art. 39), zawiera-
jącą personalia oraz czasokres w którym, taka 
osoba będzie mogła przetwarzać dane. 
Poza kwestiami personalnymi jesteśmy także 
zobowiązani do zapewnienia stosownej kon-
troli nad tym, jakie dane osobowe i kiedy oraz 
przez kogo zostały do zbioru wprowadzone 
oraz komu zostały przekazane. Wszystkie wy-
mienione wyżej obowiązki powinny zostać 
wyszczególnione w regulaminie wewnętrz-
nym obowiązującym w naszych kancelariach 
w zakresie ochrony osobowej naszych klien-
tów. Zdaniem naszego Prelegenta powinniśmy 
umieścić w miejscu widocznym kancelarii 
tabliczkę o tym, że jesteśmy administratorami 
danych naszych klientów.  
Każdy nasz klient, którego dane osobowe 
przetwarzamy ma prawo kontroli tego, w jaki 
sposób są przetwarzane jego dane osobowe 
(art. 32 ustawy). Może on żądać w szczegól-
ności udostępnienia informacji dotyczącej sie-
dziby administratora, o celach przetwarzania 
danych, źródłach pozyskania danych oraz spo-
sobach udostępniania danych innym osobom  
upoważnionym etc. W tym wypadku jednak 
możemy próbować odmówić udzielania ta-
kich informacji, w szczególności dotyczące 
naszych źródeł powołując to na tajemnice ad-
wokacką działającą przy świadczeniu pomocy 
prawnej (art. 32 pkt 4). 
W związku z wyżej wymienionymi obowiąz-
kami nasz klient będzie mógł zażądać od nas 
uzupełnienia lub uaktualnienia danych a także 
do wniesienia żądania o zaprzestanie przetwa-
rzania jego danych osobowych. Nasi klienci 
w ramach czynności kontrolnych mają także 
uprawnienie do złożenia na nasze ręce sprze-
ciwu dotyczącego sposobu przetwarzania 
naszych danych. Podsumowując - powyżej 
opisane obowiązki spoczywają na nas jako ad-
ministratorach. 
Ustawodawca konstruując ustawę o ochronie 
danych osobowych często używał wyrażeń 
nieostrych skutkujących problemami w in-
terpretacji przepisów. Wszystkie wątpliwości 
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w tym zakresie są rozstrzygane przez Gene-
ralnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych. Wobec tego warto odwiedzić jego stro-
nę internetową http://www.giodo.gov.pl/ 
Nie wiem, czy w sposób dostateczny przy-
bliżyłem Państwu problematykę, z którą bę-
dziemy musieli się zmierzyć w niedalekiej 
przyszłości. Ale starałem się podjąć przynaj-
mniej próbę, przy okazji dokonując pewnej 
samonauki (kontynuując sugestię wynikającą 
z dawnej paremii Pani Mecenas Krystyny Sko-
leckiej Kona – „że lepszy aplikant samouk niż 
nieuk”). Być może nasz Prelegent wykonał już 
obietnicę i przekazał na ręce Pana Dziekana 
jakieś gotowe materiały dotyczące przedmiotu 
ochrony danych osobowych. Jednak do tego 
czasu mogą Państwo oprzeć się na tym, co 
udało mi się opanować. 
Podsumowując, gdyby treść moich wypowie-
dzi była zbyt obszerna pozwalam sobie na za-
mieszenie pewnego skrótu sprowadzającego 
się do wymienia tych elementów dotyczących 
ochrony danych osobowych, o których nie po-
winniśmy zapomnieć w naszych kancelariach 
• opracowany regulamin wewnętrzny doty-

czący ochrony danych osobowych w kan-
celarii zwany polityką bezpieczeństwa 
(wzór jest na stronie GIODO); 

• - dokumentacje dotycząca przetwarza-
nia danych – formularz zgody klienta na 
przetwarzanie jego danych oraz ich prze-
twarzanie w przyszłości; 

• jeżeli zatrudniamy pracowników – w ak-
tach osobowych notatkę o przeprowadze-
niu pracownikowi szkolenia w zakre-
sie przetwarzania danych osobowych, 
oświadczenie pracownika o zachowaniu 
w tajemnicy danych osobowych i ich 
zabezpieczeń, pisemne upoważnienia 
pracowników do przetwarzania danych 
osobowych, ewidencję pracowników 
uprawnionych do przetwarzania danych 
osobowych; 

• jeżeli używamy komputera połączonego 
z internetem powinniśmy mieć stosowne 
zabezpieczenia tego komputera, a każda 
z osób upoważnionych przez nas do prze-
twarzania danych powinna mieć swój 
login oraz hasło do sieci wewnętrznej, 
oczywiście powinniśmy w tym zakresie 
umieścić stosowną treść w regulaminie 
wewnętrznym   

I to chyba aż lub wszystko. Mam  nadzieję, że 
nasz Samorząd podejmie aktywne działania 
w kierunku ochronienia nas przez negatywami 
związanymi ze stosowaniem ustawy. 

KOMUNIKAT
Komisja Ds. Współpracy Zagranicznej 

uprzejmie informuje, że w związku 
z podpisaniem przez Dziekanów umowy 
o współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką 

w Łodzi i Izbą Adwokacką w Lyonie, adwokaci 
naszej Izby oraz aplikanci adwokaccy  mogą 

odbyć kilkumiesięczny staż zawodowy 
w Lyonie.

Program stażu obejmuje regularne zajęcia teoretyczne 
i praktyczne w Szkole Adwokatury Rhône-Alpes w Lyonie oraz 
praktykę w kancelarii adwokackiej w Lyonie, wskazanej przez 

władze tamtejszej Rady Adwokackiej. 

Opisany staż jest bezpłatny. Uczestnika obciążają w całości 
koszty przejazdu i pobytu w Lyonie, przy czym istnieje 
możliwość zakwaterowania w akademiku lub bursie 

studenckiej.
Warunkiem udziału w stażu jest bardzo dobra znajomość 

języka francuskiego, w tym języka prawniczego.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 
na adres mail: bartosz.zacharek@adwokatura.pl

ewentualnie do biura ORA w Łodzi do Pani Dyrektor Bożenny 
Grzymskiej 

na adres mail: dyrektor.biuro@lodz.adwiokatura.pl 

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej
adw. Bartosz Zacharek
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Odznaczona na KZA
Wywiad z adw. Krystyną Skolecką – Koną z okazji uhonorowania Pani Mecenas Wielką 
Odznaką Adwokatura Zasłużonym.
Jak stanowi uchwała NRA w sprawie odznaki 
adwokackiej jest ona dwustopniowa. Odznaka 
wyższego stopnia nosi nazwę „Wielka Odznaka 
Adwokatura Zasłużonym” i jest przyznawana za: 
„szczególnie wielkie zasługi położone dla adwo-
katury lub w realizacji celów określonych w de-
wizie Adwokatury” (§ 2a).
Uchwałą Krajowego Zjazdu Adwokatury, 
który odbył się 22 XI 2013 roku w Katowicach 
została Pani Mecenas wyróżniona Wielką Od-
znaką Adwokatura Zasłużonym. Czym jest 
dla Pani Mecenas to wydarzenie?
Spotkał mnie wielki zaszczyt, honor i niespotyka-
na radość, że Naczelna Rada Adwokacka posta-
nowiła mnie wyróżnić. Jest to ogromnie ważne 
wydarzenie w moim życiu ponieważ Wielka Od-
znaka Adwokatura Zasłużonym jest najwyższym 
odznaczeniem Palestry. 
Komu przyznawana jest Wielka Odznaka Ad-
wokatura Zasłużonym?
Odznaczenie to jest przyznawane osobom, któ-
re realizują dewizę Adwokatury, czyli wierność 
Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich 
oraz pomoc potrzebującym. Co ciekawe Wielka 
Odznaka przyznawana jest także osobom spoza 
Palestry, które hołdują tym zasadom. 
Od kiedy Wielka Odznaka Adwokatura Za-
służonym jest przyznawana i kto został nią 
dotychczas wyróżniony? 
Po raz pierwszy została przyznana w 2007 roku. 
Wyróżnienie to przyznaje Krajowy Zjazd Adwo-
katury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej. 
Dotychczas otrzymali ja m.in. prof. Wiesław 
Chrzanowski, prof. Marek Safian, prof. Andrzej 

Zoll oraz Prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej: 
adw. Maciej Bednarkiewicz, adw. Czesław Ja-
worski, adw. Stanisław Rymar, ś.p. adw. Joanna 

Agacka-Indecka, a także wybrani członkowie 
naszej korporacji. Dostąpiłam tego wielkiego za-
szczytu i ja. 
Czy otrzymanie Wielkiej Odznaki to dla Pani 
Mecenas wymarzone ukoronowanie wspa-
niałej kariery czy może motywacja do dalszej 
pracy?
Ja nie pracuje, ja wykonuje swoją misję. To 
jest tego typu wyróżnienie, które obliguje do 
pięknego wykonywania zawodu, do realizacji 
szczytnych haseł, które niewątpliwie dla każdego 
adwokata są czymś bardzo wielkim i zobowią-
zującym do posłannictwa. Zawsze wychodziłam 
z założenia, że zawód adwokata jest zawodem 
związanym ze sztuką, powołaniem, charyzmą 
i etosem. Tak się szczęśliwie złożyło, że w moim 
długim i bogatym życiu zawodowym wiele czasu 
poświęciłam szkoleniu aplikantów adwokackich, 
którym zawsze starałam się wpoić powyższe za-
sady. 
Jestem szczęśliwa, spełniona i ogromnie zadowo-
lona z funkcji, które pełnię i zawodu, który wyko-
nuję. Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym 
dopełniła czary mojego spełnienia się w życiu za-
wodowym i z tego faktu jestem ogromnie szczę-
śliwa. Ja jeszcze nie mam zamiaru kończyć, tak 
długo jak Bóg i zdrowie mi na to pozwolą.

Wiele zdrowia i siły do dalszego wykonywania 
misji z całego serca życzę Pani Mecenas w imie-
niu swoim i wszystkich czytelników Kroniki. 
Bardzo dziękuję za udzielony wywiad. 

Opr. adw.
Mariusz Mazepus
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Złotouści mówcy. Izba  Łódzka.
Kim jest krasomówca ? Co mówi wielka księga definicji czyli Słownik Języka Polskiego ? 
„Krasomówca to człowiek umiejący pięknie mówić”. Niefascynujące, niewyczerpujące, nie 
oddaje istoty ? Moim zdaniem … nie. 
Jakieś synonimy ? Owszem oraz zdecydo-
wanie lepiej: retor, orator, mówca, prelegent 
(tu bym polemizowała), zabierający głos 
i złotousty ! Te wszystkie definicje mają się 
jednak nijak do wrażeń odniesionych przeze 
mnie i moich Kolegów z wystąpień konkur-
sowych naszych krasomówców – aplikantów 
adwokackich, które to przemówienia miałam 
przyjemność nie tylko słyszeć, ale i widzieć 
21 marca 2014 r.  
Za stołem zasiadał trzyosobowy skład sę-
dziowski - zawodowy z całą pewnością. Prze-
wodniczyła SKK   Krystyna Skolecka – Kona, 
(Sędzia Konkursu Krasomówczego) a obok 
zasiadali: SKK Andrzej Pelc i SKK Bartosz 
Tiutiunik. Rola sędziego referenta obsadzona 
była nietypowo, ale za to z wielką gracją przez 
sędziego delegowanego (z grona aplikantów) 
Rafała Tarsalskiego. 
Konkurs odbywał się w siedzibie ORA w Ło-
dzi a na widowni, poza paparazzi zasiadali 
głównie aplikanci, zarówno Ci uczestniczący, 
jak i wyłącznie obserwatorzy. W korytarzu, 
ubrani w eleganckie, odprasowane i idealne 
togi oczekiwali mówcy, którzy właśnie mieli 
wystąpić. Przemowy były niczym innym, jak 
procesowymi mowami końcowymi, cywilny-
mi i karnymi. Przedstawiono łącznie VI kazu-
sów, a w parach wystąpili: apl. adw. Magdale-
na Rosiak vs. apl. adw. Marek Kosmalski; apl. 
adw. Marika Jankowska vs. apl. adw. Łukasz 
Klimczak; apl. adw. Łukasz Andrzejewski vs. 
apl. adw. Piotr Krystoń, apl. adw. Karolina 
Jaszczak vs. apl. adw. Karolina Kołakowska; 
apl. adw. Joanna Kaźmierczak vs. apl. adw. 
Damian Budziarek oraz w ostatniej parze: apl. 
adw. Marcin Olejnik vs. apl. adw. Katarzyna 
Korgól. Kazusy były bardzo barwne i pełne 
dramaturgii, a uczestnicy sięgnęli nawet (nie-
którzy przynajmniej) do użycia rekwizytów, 
co nie jest codziennością w naszych sądach, 
a więc dodawało pikanterii całemu przed-
sięwzięciu. Ostatecznie, po kilku godzinach 
zmagań i potyczki słownej, skład sędziow-
ski wydał wyrok. Inny co prawda niż zwykle 
przy okazji wygłoszenia mów końcowych, ale 

w tych okolicznościach nader oczekiwany: 
wyłoniono bowiem zwycięzców. I tak: I miej-
sce zajęła apl. adw. Karolina Kołakowska, 
II miejsce apl. adw. Łukasz Andrzejewski, 
a trzeci na podium stanął apl. adw. Marcin 
Olejnik. Laureaci otrzymali nagrody, wręczo-
ne przez członków składu sądu. 
Redakcja Kroniki gratuluje zarówno orga-
nizacji konkursu na wysokim poziomie me-
rytorycznym, jak i eleganckiej i oddającej 
atmosferę sali sądowej aranżacji całego przed-
sięwzięcia. Kolejny etap konkursu odbędzie się 
w czerwcu w Izbie Płockiej. Trzymamy kciuki 
za „naszych” oraz z niecierpliwością śledzić bę-
dziemy przebieg zmagań złotoustych.

Opr. adw. 
Katarzyna Piotrowska-Mańko
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Wszystko zaczęło się w nocy z 18 na 19 lutego 2014 r. 
Chociaż na Majdanie ludzie ginęli już od stycznia, to dopiero 
szturm oddziałów Berkutu we wtorkowy wieczór 18 lutego br. 
zebrał prawdziwe żniwo wśród opozycjonistów. 

UKRAINA – początek 
nowej drogi!

Media prześcigały się w doniesieniach o wal-
kach, jakie toczyły się na Placu Niepodległości 
w Kijowie. Mam na Ukrainie wielu przyjaciół 
i ich nieszczęście bolało także mnie. Postano-
wiłem – w taki sposób, jak tylko mogłem – po-
łączyć siły Polskiej Adwokatury z walczącymi 
o wolność i demokrację Ukraińcami.
Rankiem 19 lutego wysłałem do Prezesa 
Naczelnej Rady Adwokackiej i Dziekanów 
Okręgowych Rad Adwokackich list otwarty 
w którym znalazł się apel o podjęcie uchwał 
potępiających łamanie praw człowieka na 
Ukrainie. W treści listu była także zawarta 
prośba o wysłanie delegacji NRA do Kijo-
wa. Jakież było moje zaskoczenie, gdy już 
w godzinach południowych tego samego dnia 
w Serwisie Adwokatury znalazła się informa-
cja o podjęciu przez NRA uchwały potępia-
jącej łamanie praw człowieka na Ukrainie. 
Wsparcie władz naszego samorządu napawało 
entuzjazmem. Już w czwartek tj. 20 lutego br. 
przy pełnej aprobacie Dziekana Adw. Jarosła-
wa Zdzisława Szymańskiego i nieocenionej 
pomocy Rzecznika Prasowego Adw. Piotra 
Kaszewiaka zorganizowaliśmy przed siedzi-
bą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
pikietę przeciwko łamaniu praw człowieka na 
Ukrainie. Pod przygotowaną specjalnie na tę 
okazję w języku polskim i ukraińskim petycją 
podpisało się około tysiąca Łodzian. 
Czas płynął szybko, a ofiar na Majdanie przy-
bywało. Nie pozostawało nic innego, jak tylko 
sprawdzić, czy za naszą wschodnią granicą ła-
manie praw człowieka stało normą.
21 lutego o godzinie 13.00 na lotnisku im. 
Chopina w Warszawie spotkało się trzech ad-
wokatów: adwokat Justyna Mazur – Dziekan 
ORA w Bydgoszczy, adwokat Piotr Osiewacz 
z Częstochowy i adwokat Jarosław Szcze-
paniak – Członek ORA w Łodzi. Ostateczna 

decyzja o wyjeździe została podjęta dopiero 
wczesnym rankiem, zaledwie na kilka godzin 
przed wylotem. 
Tworzący oficjalną delegację NRA do Kijowa 
adwokaci wylądowali ok. godziny 17.00 (cza-
su ukraińskiego) na lotnisku Borispol. Obawy 
o powodzenie misji wróciły, gdy tylko koła 
samolotu dotknęły ukraińskiej ziemi. Niepew-
ność i strach przeplatały się z euforią bycia 
w miejscu i czasie tak niezwykłych i niebez-
piecznych zarazem.        
Adwokat Roman Falfusiński, który opiekował 
się nami, a który jeszcze jako student prawa 
odbywał w Łodzi praktyki organizowane kie-
dyś przez adwokata Jerzego Szczepaniaka, 
czekał w hallu lotniska.  Okazało się, że na 
Borispol jest spokojnie. Droga do Kijowa (ok. 
30 km trzypasmową trasą) przebiegła bez nie-
spodzianek. Dopiero na przedmieściach Kijo-
wa dało się zauważyć liczne grupy samoobro-
ny, strzegące mieszkańców przed „tituszkami” 

(chuligani wynajęci przez ówczesne władze 
do wszczynania bójek i starć w szczególno-
ści z działaczami opozycyjnymi). Uderzająca 
była pustka, jakiej nigdy wcześniej nie zauwa-
żyłem w tym mieście. Choć pusto, tego dnia 
w Kijowie było bardzo niebezpiecznie.
Teraz szybkie zakwaterowanie w mieszkaniu 
wynajętym nieopodal Majdanu i pora na spo-
tkanie z kijowską delegacją tamtejszej Rady 
Adwokatów. Restauracja „Katiusza”, gdzie 
nas przyjęto wystrojem nawiązywała do cza-
sów z epoki komunizmu. Tutaj spotkaliśmy 
się z V-ce Przewodniczącym Kijowskiej Rady 
Adwokatów adwokatem Walentinem Stepiu-
kiem, któremu towarzyszyli adwokaci: Ta-
ras Pysmak i Wołodimir Kiszenia Wymiana 
doświadczeń, pytania o obecną sytuację i jej 
wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawie-
dliwości w szczególności wykonywanie zawo-
du adwokata i trzeba było ruszać na Majdan.
Majdan. Plac Niepodległości w Kijowie pa-

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak
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miętam, jako piękne, urzekające każdego 
turystę miejsce. 21 lutego 2014 r. wyglądał 
zupełnie inaczej. Kobiety i mężczyźni ubrani 
w kamizelki kuloodporne, kupione lub własno-
ręcznie wykonane z blachy w hełmach: woj-
skowych, rowerowych, motocyklowych, nar-
ciarskich chodzili z miejsca na miejsce, jakby 
oczekując na kolejne walki. Na twarzach ludzi 
widać było zmęczenie, niepewność i nadzieję 
na zakończenie zamieszek. Znaki niedawnych 
walk widać było na każdym kroku. Nadpalo-
ne barykady, powyrywana kostka brukowa, 
ślady po pociskach, miejsca w których polegli 
walczący z kwiatami i palącymi się świecami, 
to wszystko przypominało o niedawnej trage-
dii. Także w rozmowach czuło się, że mimo 
wycofania się oddziałów Berkutu uczestnicy 
Majdanu nie wierzyli jeszcze w zwycięstwo. 
Przeciwnie, na barykadach nadal stały stra-
że, a Komendant Majdanu ze sceny nawoły-
wał do zachowania dyscypliny i czujności. 

Idąc w kierunku środka Majdanu poznaliśmy 
adwokata, który w kamizelce kuloodpornej 
z napisem „ADWOKAT” walczył o wolność 
Ukrainy. Illia Pawłowicz Kostin – bo tak się 
nazywał – zaprowadził adwokata Piotra Osie-
wacza na barykadę nr 1, najbardziej wysuniętą 
w kierunku ulicy Instytutskiej z której najsil-
niej atakował Berkut. Mijając po drodze kilka 
posterunków samoobrony, adwokaci dotarli 
do barykady, która płonęła jeszcze, wokół spo-
wita ciemnością. Na barykadzie znajdowali się 
jej obrońcy skuleni w obawie przed ostrzałem. 
Wtedy porozumienia jeszcze nie podpisano 
i nikt nie wiedział gdzie pochowały się oddzia-
ły Berkutu i snajperzy.
W tym samym czasie adwokaci Justyna Mazur 
i Jarosław Szczepaniak rozmawiali z uczest-
nikami Majdanu. Ludzie byli usposobieni 
bardzo przyjaźnie. Wyrażali swoją wdzięcz-
ność dla narodu polskiego, częstowali herbatą 
i kanapkami. Wszędzie widać było porządek 
i dyscyplinę. Przed sceną odbywała się cere-
monia pożegnania ofiar zamieszek. Trumny 
i zdjęcia poległych wprowadzały wszystkich 
w nastrój zadumy i współczucia. Około godzi-
ny 2.00 pożegnaliśmy się z naszymi kolegami 
i wróciliśmy do domu, by odespać bardzo mę-
czący, pełen wrażeń dzień.
Następnego dnia około 8 rano obudził nas 
Roman. Za niespełna godzinę byliśmy już na 
głównej ulicy Kijowa, dochodzącej do Pla-
cu Niepodległości – Chreszczatyku. Tym ra-
zem ominęliśmy jednak Majdan i udaliśmy 
się w kierunku polskiego konsulatu, miesz-
czącego się na ul. Chmielnickiego. Po krót-
kiej rozmowie dotyczącej głównie problemu 
uchodźców udaliśmy się w kierunku Soboru 

Michajłowskiego. Tam znajdował się szpi-
tal polowy dla rannych w wyniku starć na 
Majdanie. Najpierw rozmowa z duchownym 
sprawującym opiekę nad tym miejscem, wo-
lontariuszami i personelem medycznym wśród 
którego spotkaliśmy także lekarzy i ratowni-
ków medycznych z Polski. Nagle podjechał 
luksusowy terenowy samochód z którego 
wyniesiono rannego mężczyznę. Widać mu-
sieliśmy wzbudzić zaufanie u Pani pilnującej 
wejścia do szpitala, bo pozwoliła nam wejść 
do środka. Widok, jaki ukazał się naszym 
oczom był wstrząsający. Mały hall w którym 
kręciło się mnóstwo ludzi ubranych w białe 
fartuchy. Na podłodze sterty leków, bandaży, 
kroplówek, strzykawek i igieł. Gdzieś mały 
stolik z czajnikiem, kanapkami i herbatą. Za 
drzwiami z lewej strony znajdowała się sala 
operacyjna. Mimo, że nie wpuszczano tam 
nikogo nam pozwolono na chwilę zajrzeć. To 
co zobaczyliśmy nie mieściło się w głowie. 
W sali o powierzchni około 30-40m2 stały 
trzy, a może cztery stoły operacyjne na których 
leżeli ranni. Zakrwawione bandaże, skalpele, 
krzyki i jęki chorych pomieszane z nawoływa-
niami operujących. Lekarze i personel pomoc-
niczy uwijali się, jak w ukropie. Warunki były 
iście polowe. Tam, naprawdę czuło się wojnę.
Po wyjściu ze szpitala spotkaliśmy się przed-
stawicielką Organizacji Humanitarnej - „Hu-
manitarna Solidarność”, wspomagającej mię-
dzy innymi szpital polowy w Michajłowskim 
Soborze ze zbiórek pieniędzy. Nagle zaczęły 
bić dzwony. Była godzina około 17.00. Krzy-
ki ludzi i od dawna nie goszcząca na ich twa-
rzach radość zdradzały jakieś ważne wydarze-
nie. Julia wolna! Sława Ukrainie! Okazało się, 
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że Julia Tymoszenko opuściła zakład karny, co 
wzbudziło powszechną euforię.
Dalsze kroki skierowaliśmy na Majdan, od-
wiedzając po drodze Kijowski Wydział Prawa 
i jadąc pięknym kijowskim metrem. Chwila 
odpoczynku w domu i około 20.00 znowu by-
liśmy na Majdanie. W sobotni wieczór czuło 
się większy spokój, chociaż nawet tego dnia 
postrzelono kogoś. Przechodząc obok Naro-
dowego Banku Ukrainy przed bramą zauwa-
żyliśmy dość agresywny tłum, który blokował 
wyjazd. Powiedziano nam, że ktoś chce wy-
wieźć pieniądze z banku. Później w telewizji 
słyszeliśmy, jak o tym mówiono. Gdy dotar-
liśmy do Majdanu na placu było chyba około 
miliona osób. Przemawiała właśnie Julia Ty-
moszenko. Tłum słuchał jej słów w milczeniu, 
a tylko gdzie nie gdzie słychać było gwizdy. 
Przechodziliśmy w poprzek placu, gdy nagle 
nieopodal zaczęła się szamotanina. Po chwili 
ludzie trzymali już dwóch postawnych, wy-
rywających się mężczyzn. To „tituszki”. Ko-
bieta, która ich rozpoznała została odwieziona 
do szpitala. Zemdlała. Przeszliśmy przez Plac 
Niepodległości i udaliśmy się do Ambasady 
Polski, gdzie na godzinę 22.00 umówiono nas 
z Sekretarzem Bronisławem Rzeszotarskim. 
Rozmawialiśmy o problemach związanych 
z aktualną sytuacją na Ukrainie, gdy nagle 
usłyszeliśmy strzały z karabinu maszynowe-
go. Przestraszyliśmy się i dopiero uspokoił 
nas gospodarz spotkania. Około godziny 24.00 
przyjechali pod Ambasadę koledzy adwokaci 
i zabrali nas na pożegnalną kolację. Znalezie-
nie restauracji nie było łatwe. To, co kiedyś 
nie stanowiło najmniejszego problemu, teraz 
w obliczu „ukraińskiej rewolucji” okazało się 
nie lada wyzwaniem. W stolicy Ukrainy zna-
lezienie w sobotnią noc czynnej restauracji 
po godzinie 23.00 było praktycznie niemożli-
we. Na szczęście nasi „opiekunowie” znaleźli 
miejsce w którym można było spędzić kilka 
chwil posilając kosztując ukraińskich potraw. 
Do domu wróciliśmy około godziny 3.00. 
Niedziela rozpoczęła się przed 9.00. 
Spakowani pojechaliśmy z Walentinem na 
śniadanie, gdzie spotkaliśmy się z dziennikar-
ką lokalnej gazety prawnej - Kristiną Golow-
ko. Krótki wywiad, kawa, coś na „ząb” i czas 
było pędzić na lotnisko. Na szczęście w mie-
ście panował spokój. Dojazd na Borispol upły-
nął szybko i bezpiecznie. Pożegnanie na lot-
nisku, odprawa, lot i byliśmy znowu w kraju.
To prawda – wszędzie dobrze ale w domu naj-
lepiej!    
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Do turnieju przystąpiły reprezentacje zawodów 
prawniczych z Łodzi:  Adwokatów, Komorni-
ków, Notariuszy, Prokuratorów, Radców Praw-
nych. Zgodnie z regulaminem zawodów drużyny 
grały w formule każdy z każdym, a zwycięzcę 
turnieju miała wyłonić końcowa tabela. Mecze 
rozgrywane były  2 x 10 min., za wygrany mecz 
drużyna otrzymywała 3 pkt., za remis 1 pkt. 
Naszą Izbę w przedmiotowym turnieju reprezen-
towali: adw. Bartłomiej Grzejszczak, adw. Bar-
tosz Tiutiunik (kapitan drużyny), adw. Arkadiusz 
Wróblewski, apl. adw. Jakub Chajdas, apl. adw. 
Jakub Goździkowski, apl. adw. Tadeusz Kieruzel, 
apl. adw. Rafał Marajda, apl. adw. Filip Nowak, 
apl. adw. Piotr Owczarek. Z ławki trenerskiej dru-
żynę Adwokatów wspierał cennymi wskazówka-
mi oraz radami Przewodniczący Komisji Sportu 
i Rekreacji ORA Łódź adw. Jarosław Szczepa-
niak. Adwokaci w pierwszym meczu zmierzy-
li się z drużyną Notariuszy. Po wyrównanym 
spotkaniu padł remis 1:1. Bramkę dla Naszej 
reprezentacji strzelił apl. adw. Tadeusz Kieru-
zel. Następne spotkanie Nasza drużyna wygrała 
z Prokuratorami 4:1 bezapelacyjnie dominując na 
boisku, po bramkach: adw. Arkadiusza Wróblew-
skiego, apl. adw. Filip Nowaka oraz dwóch adw. 
Bartłomieja Grzejszczaka. Trzeci mecz przypa-
dał Adwokatom z gospodarzami turnieju Radca-
mi Prawnymi, po zaciętym pojedynku, obfitują-
cym w wiele sytuacji podbramkowych z jednej 
i z drugiej strony oraz wspaniałych interwencjach 
Naszego bramkarza apl. adw. Rafała Maraj-
dy, padł bezbramkowy remis. W dalszej części 
turnieju Adwokaci zagrali z Komornikami, po 

cennych uwagach trenera adw. Jarosław Szcze-
paniaka oraz kapitana drużyny adw. Bartosza 
Tiutiunika nastąpiła w drużynie metamorfoza co 
zaowocowało gradem bramek i spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 3:1, po golach najlepszego 
strzelca drużyny adw. Bartłomieja Grzejszczaka, 
apl. adw. Filipa Nowaka oraz apl. adw. Tadeusza 
Kieruzela.
W całym turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dzie-
kana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Łodzi Nasza drużyna okazała się niepokonana, 
wygrywając dwa spotkania oraz remisując rów-
nież dwa, co ostatecznie pozwoliło zgromadzić 8 
pkt. i zająć wysokie drugie miejsce. 
W końcowym rozrachunku pierwsze miejsce za-
jęli gospodarze turnieju Radcowie Prawni, drugie 
Adwokaci, na trzecim uplasowali się Komorni-
cy, czwartym Notariusze, a piątym Prokuratorzy. 
Najskuteczniejszym strzelcem zawodów okazał 
się prokurator Igor Olejnik z 4 bramkami w tur-
nieju. Turniej zakończyło spotkanie towarzyskie, 
w którym udział wzięli obok zawodników, kibice 
oraz władze łódzkich korporacji prawniczych. 
Za niezapomniane emocje sportowe, wolę walki 
i wysokie II miejsce dziękujemy zawodnikom re-
prezentującym Naszą drużynę.

W dniu 16 marca 2014 roku odbył się turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

II miejsce Naszych
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W tym roku honorowy 
patronat nad imprezą objął 
Prezes Naczelnej Rady 
Adwokackiej  
adw. Andrzej Zwara. 

Aktywny weekend 
w Wielkopolsce!
Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej (KMAP), Komisja 
Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki 
Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) przy współpracy 
z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Radą 
Adwokacką w Łodzi organizują już po raz szósty Ogólnopolski 
Zlot Motocyklowy Adwokatów „WIOSNA RIDERS 2014” i po 
raz czwarty Ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów 
„WIOSNA BIKE 2014”. 
W dniach od 22 do 25 maja br. uczestnicy spo-
tkania gościć będą w Wielkopolsce w ośrod-
ku wypoczynkowym „Olandia” (www.olan-
dia.pl). To XVIII wieczny, zrewitalizowany 
folwark, położony w miejscowości Prusim, 
nad jeziorem Kuchennym, w Sierakowskim 
Parku Krajobrazowym, na skraju Puszczy 
Noteckiej. Miłośnicy aktywnego wypoczyn-
ku będę mogli podziwiać uroki wielkopol-
skiej przyrody uczestnicząc w wycieczkach 
rowerowych, pieszych i… motocyklowych. 
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, 
między innymi: możliwość gry w koszyków-
kę, piłkę nożną, tenisa ziemnego i stołowego, 
bilard, korzystanie z rowerów i rowerków dla 
dzieci, rowerów wodnych, łódek oraz kaja-
ków. Program spotkania, połączono ze szko-
leniem zawodowym, co będzie dawać moż-
liwość wypoczynku i poszerzenia wiedzy 
prawniczej, a przy okazji zdobycia punktów 
szkoleniowych (4 punkty). Wysoki standard 
hotelu (czterogwiazdkowy) i liczne atrakcje 
przygotowane przez organizatorów w tym 
wiele ciekawych wycieczek rowerowych, 
pieszych i motocyklowych, prowadzonych 
pod okiem profesjonalnych przewodników 
stanowią gwarancję udanej imprezy.
Dopełnieniem spotkania będą imprezy inte-
gracyjne w tym Bal komandorski i Kolacja 
plenerowa z grillem. Tradycyjnie już moto-
cykliści odwiedzą miejscowy Dom dziecka, 

gdzie wręczą prezenty mieszkającym tam 
dzieciom. Wzorem ubiegłego roku organi-
zatorzy wspomagani przez sponsora – War-
szawskiego Dealera samochodów i moto-
cykli BMW Inchcape Motor przygotowali 
szereg niespodzianek mających uatrakcyjnić 
spotkanie.

Więcej szczegółów można znaleźć w Serwi-
sie Informacyjnym Adwokatury w zakładce 
Integracja-sport lub na stronie www.kma-
padwokatura.pl, a przypadku jakichkolwiek 
pytań informacji udziela Komandor KMAP 
adw. Jarosław Szczepaniak pod nr tel. 
602124337 lub (42) 6305454 lub pod adre-
sem e-mail jasz@advocatus.pl.

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak
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Widowisko przyrody
Daleko od całkiem wielkomiejskiej jak na Afrykę Lusaki, w głębi bezkresnej Zambii, hen 
od komunikacyjnych szlaków leży niezwykła kraina, jednego z najpiękniejszych parków 
narodowych całego czarnego  kontynentu – South Luangwa, która rozciąga się na obszarze 
ponad 9 tysięcy kilometrów, opasana od południa wstęgą rzeki Luangwa. 
Docieram na teren mojego kampu leżącego 
tuż nad wodami rzeki Luangwa, gdy słońce 
kładzie się już ciepłymi promieniami po na-
miotach. Przejazd ze stolicy Zambii lokalnymi 
środkami lokomocji zajął ponad dobę, na któ-
ra złożyło się 10 godzin jazdy wielkim starym 
autobusem, poprzedzone sześciogodzinnym 
jego zapełnianiem na dworcu w Lusace, 4 go-
dzinny noclegu na dworcu w zaparkowanym 

busie wraz z jego kierowcą, 6 godzin wysia-
dywania ławki na dworcu w Chipata, 5 minut 
zimnego prysznica wykupionego u właściciela 
prywatnego domu na tyłach dworca, przynaj-
mniej 2 godziny załadunków i przeładunków. 
Wszystko okupione butelką ginu, bez którego 
układ nerwowy białego przybysza nie radzi 
sobie z afrykańskim brakiem poszanowania 
czasu i dezorganizacją.

Mój namiot to budowla drewniano – bambu-
sowo - materiałowa z łazienką pod chmur-
ką, w której centralnie rosnące drzewo pełni 
funkcję zasłonki do prysznica, półki na ko-
smetyki,  wieszaka na ręcznik i papier toale-
towy. Wszystko to padnie łupem ciekawskich 
małp, panoszących się po całym kampie, który 
zdaje się być elementem scenografii z filmu 
„Pożegnanie z Afryką”. Ciężkie kolonialne 

Opr. adw. 
Agnieszka Wolska
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meble  z ciemnego drewna, rozstawione pod 
bambusowymi dachami na palach  – wszystkie 
zwrócone w stronę rzeki i wrót parku - sceny 
najpiękniejszego spektaklu przyrody. Już rano 
przekonam się, że aktorzy tego teatru lubią 
bywać i na widowi, szukając kontaktu z pu-
blicznością.
Krótki czas, który dzieli moment zachodu 
słońca od zapadnięcia kompletnych ciemności 
wypełniają melodie zwierzęcych odgłosów – 
po tafli wody niosą się pomruki hipopotamów, 
pogwizdywania słoni i okrzyki chordy małp. 
Wraz zapadaniem zmroku koncert  zaczyna 
orkiestra  cykad i świerszczy. Przyroda na 
skraju Luangwa obejmuje człowieka szero-
kimi ramionami i tak samo tuli do snu, jak 
i z niego budzi.
Zamiast budzika wyrywa mnie ze snu dzi-
waczny ciąg dźwięków i odgłosów, jakie oka-
zują się pochodzić od stojącego przy moim 
namiocie słonia, który odnalazł śniadanie 
w koronie rosnącego za oknem drzewka. Wy-

chodząc z namiotu kilka minut po  zniknięciu 
trzepiącego uszami giganta, dostrzegam dwie 
majestatycznie przechadzające się na odle-
głość stu metrów żyrafy, które przystanęły na 
moment, jakby chciały się przywitać.
Poranne safari zaczyna się o 6 rano, gdy po-

wietrze jest wciąż chłodne. Wschód słońca 
obserwuję już z odkrytego Land Rovera, który 
niczym rozbujany falka statek sunie po wyty-
czonych gruntowych drogach parku. Żyrafy, 
wszelakie antylopy, bizony, zebry i stada ptac-
twa zdają się być już rozbudzone i pochłonięte 

Krótki czas, który dzieli moment zachodu słońca od 
zapadnięcia kompletnych ciemności wypełniają melodie 
zwierzęcych odgłosów – po tafli wody niosą się pomruki 
hipopotamów, pogwizdywania słoni i okrzyki chordy małp. 
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śniadaniem. Krokodyle ożywają poruszone 
głodem i tylko hipopotamy wciąż leniuchują 
zanurzone w mętnych rozlewiskach Luangwy. 
Stado  lwów odnajduje Rose – nasz przewod-
nik i kierowca, jedyna kobieta w całej Zambii 
na takim stanowisku. Gdy podjeżdżamy do 
ich kryjówki lwice wylegują się w trawach 
a małe lwiątka ochoczo baraszkują. Po chwi-
li celuje w nas co najmniej kilkanaście par 
dzikich i pięknych oczu. Rose tym razem nie 
zatrzymuje samochodu, by na jego pokładzie 
nie znaleźli się nieproszeni goście. Okrążamy 
tą osobliwą gromadę kilkakrotnie z tak bliska, 
że mam wrażenie jakbym oglądała najlepszy 
film przyrodniczy w wersji LIVE, z efektem 
zapachowym (odór niczym w zoo) i dotyko-
wym (stada much unoszących się w powietrzu 
dało się odczuć na własnej skórze).
Normę poznaję, gdy siedząc na werandzie 
popija jak co dzień gin z tonikiem. Ta urocza 
kobieta pochodząca z RPA, ma 91 lat. Spędziła 
na kampie lata wraz z mężem zarządzając tym 
miejscem  do czasu, gdy zapadł na malarię, 
której nie pokonał. W dziwny sposób Norma 
upatruje źródła tej choroby w barze, gdzie po-
noć mąż zwykł spędzać zbyt dużo czasu. Może 
dlatego ona sączy swój gin na werandzie.
Norma snuła wiele pięknych opowieści, któ-
re zakończyła obszernym narzekaniem na hi-
popotamy, które znów weszły w jej grządki 
kwiatów, na słonie – bo jeden z nich tydzień 
wcześniej ponownie wszedł do basenu nie po-
trafiąc już niego wyjść, na żyrafy które wyja-
dają owoce z drzew i oczywiście małpy – te 
ostatnie przeganiała niczym moja babcia gołę-
bie na balkonie. 
Dwa dni pobytu w Luangwa były zaledwie 
chwilą w mrowiu spędzonego w Afryce czasu, 
a pozostaną nadzwyczajnym wspomnieniem 
wpisanym na listę „do powtórzenia”.
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