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FUNDACJA
WILLI RICHTERA

Chcemy, aby Adwokatura tym razem występowała – obok swojej
tradycyjnej roli – w roli Mecenasa sztuki, kultury, a przede wszystkim
zachowania tej kultury w kontekście historii naszego miasta.

BUDUJEMY
MARKĘ!
Czym Komisja
Wizerunkowa zajmuje się
na co dzień

OD REDAKCJI

Kronika ma ten przywilej – jeśli termin druku zostanie
dochowany, a żywię nadzieję, że tak – powiedzieć to
dziś pierwsza, przed przewodniczących Prezydium:
witam Państwa na Zgromadzeniu Łódzkiej Izby Adwokackiej ! Przeglądacie Państwo właśnie bieżący
numer w kuluarach jeszcze przed rozpoczęciem
obrad, popijając poranną kawę i ciesząc się
rozmową ze znajomymi. Nie mogę niestety przy tej
okazji agitować wyborczo, ponieważ już trwa cisza
wyborcza. Ale mogę przynajmniej zachęcić wszystkich do obywatelskich zachowań i powiedzieć jak
jakiś tydzień temu Tomasz Karolak: „dosyć już tego
miendolenia! Ruszmy się i idźmy zagłosować!”. To
ważne, bo dotyczyć będzie też nas - adwokatury.
Ale to jutro.
Dziś a propos głosowania, spotykamy się m.in.
celem corocznej oceny pracy Kolegów kierujących
naszą Izbą pod batutą Dziekana Jarosława Z.
Szymańskiego. Dostaliście Państwo jakiś czas
temu sprawozdania z działalności naszych organów. Sprawozdanie jest dość obszerne, bo i jest
o czym pisać.
Czasy nie są łatwe. Wszyscy to wiemy. Moje obawy
sprzed kilku lat, że ilość zmieni się w dżunglę
i pojawiać się będą sytuację, gdy mój kolega na sali
sądowej zrobi dużo „dla klienta” i to w sensie bardzo pejoratywnym, niestety sprawdzają się coraz
częściej. Ale mimo wszystko uważam, że Łódź kreuje inne status quo. Dzięki pracy i zaangażowaniu
bardzo wielu pełnych energii osób, integrujemy się,
i to jest integracja wielopoziomowa i wielopokoleniowa. Wiele się dzieje, bo wiele organizujemy. Od
pikników, ostatków i przebierańców, bali, gwiazdek
dla dzieci, spartakiad, codziennych zajęć sportowych poprzez szkolenia zarówno te wyjazdowe jak
i wewnętrzne tzw. „radowe”, po spotkania łódzkich
środowisk inteligenckich pod auspicjami Okręgowej
Rady Adwokackiej i wydarzenia kulturalne. Ostatnie
dni przyniosły nam niezwykle ważną i pokazującą
zaangażowanie, pomysłowość i oddanie dla Izby
inicjatywę Mec. Andrzeja Wosińskiego – Fundację
willi Richtera. Pomysł całkowicie niezwiązany
z działaniami Okręgowej Rady Adwokackiej. Pomysł
wsparcia rewitalizacji naszej siedziby przez tych
adwokatów, którzy chcą i mogą. Wreszcie pomysł
wpisujący się w nurt „Łódź kreuje” poszerzania
wiedzy na temat postaci fabrykanckiej Łodzi. Kronika bardzo kibicuje tej inicjatywie i oferuje każdą
pomoc w ramach Fundacji.
Mam nadzieję, że nasza integracja, znajduje przełożenie na postrzeganie adwokata na
zewnątrz takim, jaki jest i jak naprawdę pracuje oraz zmazywanie tej „gęby”, którą nam przyczepiono (albo sami na to pozwoliliśmy) jakiś
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czas temu. Polecam serdecznie materiał Ewy
Stępniewicz – Kwaśny o budowaniu naszego wizerunku, nie metodami PR, fasadą, pustosłowiem
i dobrym makijażem, ale ciężką pracą naszych
kolegów. Bardzo się cieszę, że Kronika nawiązała
współpracę z Panią mec. Anisą Gnacikowską
(członkini NRA, członkini Komisji Wizerunku i Pomocy Prawnej) i zachęcam do lektury materiału
Pani mecenas. Polecam serdecznie materiał Mec.
Artura Kmieciaka, komentującego i przybliżającego
nam „najważniejszą książkę ostatnich lat” autorstwa Andrzeja Ledera. Zachęcam też do przeczytania
materiału Mec. Macieja Trocińskiego o arbitrażu.
Temat ważny. Być może jakaś nisza. Materiał
Pana mecenasa to wstęp. Kronikarze będą się
przyglądać i na bieżąco komentować ten temat
z kontekście naszych dalszych możliwości zawodowych i ich wykorzystywania. Udało nam się także
przekonać Mec. Annę Szczepaniak do podzielenia
się swoimi doświadczeniami z udziału w Kongresie Kobiet oraz opowiedzeniu o tym, czym w ogóle
jest Kongres. Kronika ma nadzieję, że będzie to
dłuższa współpraca, bo tematy pojawiające się
tam dotykają także nasze środowisko – jak każde.
Poza tym, jak zwykle blok sportowo rekreacyjny
pod wodzą Jarka Szczepaniaka, który od niedawna także jest jednym z nas – Kronikarzy! oraz
przepiękne widoki i wolny duch podróżniczy Ani
Agnieszki Wolskiej. Tym razem Spitzbergen i lodowe opowieści.
Szanowni Państwo ! Oceńcie sami !

FUNDACJA WILLI RICHTERA
W dniu 7 maja 2015 r. grupa łódzkich adwokatów powołała
do życia Fundację na rzecz rewitalizacji i wyposażenia
łódzkiego zabytku „willi Richtera” siedziby Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi.

adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko

[4]

WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA
Skaldowie – aktywnym Samorządowo. Pod takim tytułem
11 kwietnia 2015 roku odbyło Się niecodzienne spotkanie
zorganizowane przez Łódzkie porozumienie samorządów
zawodów Zaufania publicznego.

adw. Mariusz Mazepus

[6]

MŁODZI NIE UCIEKAJCIE Z ŁODZI
Takie hasło przyświecało spotkaniu 27 kwietnia 2015 r. w
siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej z środowiskami
inteligenckimi w ramach spotkań „Łódzcy Adwokaci dla
swojego Miasta”

Red.

[7]

ADWOKACI Z UKRAINY BYLI W POLSCE
„I Polsko - Ukraińskie Szkolenie Adwokatów” przeszło już do
historii.

redaktor naczelna

REDAKCJA „KRONIKI”
Adres: 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 63
Kolegium Redakcyjne:

Adw. Jarosław Szczepaniak
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adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko (redaktor naczelna)
adw. Magda Pigułowska, adw. Anna A. Wolska.
adw. Katarzyna Trocińska, adw. dr Rafał Kasprzyk,
adw. Dariusz Wojnar, adw. Ewa Stępniewicz – Kwaśny,
adw. Krzysztof Stępniewicz, adw. Michał Wojtysiak,
adw. Mariusz Mazepus, adw. Katarzyna Fulko,
adw. Tomasz Grzeszczak,

OSTATNI WIECZÓR KARNAWAŁU
Wieczorem, ostatniego dnia karnawału, w nowej siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej
199 – willi Zygmunta Richtera, odbyło się integracyjne
spotkanie Koleżanek i Kolegów Palestry Łódzkiej.

adw. Jarosław Szczepaniak
kontakt: 42 633 33 73
katarzyna.piotrowska@adwokatura.pl
Kolegium redakcyjne pragnie szczególnie podziękować za współpracę
w bieżącym wydaniu KRONIKI:
adw. Ewa Stępniewicz - Kwaśny.
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Adw. Mariusz Mazepus
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SPIS TREŚCI

GWIAZDKA 2015
Święty Mikołaj niestety przepracowany po Świętach, dlatego
po uzgodnieniach z Dziekanem Jarosławem Szymańskim
i Panią mec. Barbarą Pszczółkowską wylądował w Łodzi w
dniu 11 stycznia.

Adw. Michał Wojtysiak

AKCJA PRO BONO DLA POLONII SZWEDZKIEJ
W dniach 27 lutego – 1 marca 2015 r. adwokaci naszej
Izby: Małgorzata Striżko, Joanna Pustelnik-Jaźwiec, Jacek
Podsiadło i Bartosz Zacharek, uczestniczyli w przedsięwzięciu
porad prawnych pro bono dla Polonii szwedzkiej.

ARBITRAŻ
Czy rozpoczęcie postępowania przed Komisją Rozjemczą
uregulowane w warunkach kontraktowych FIDIC przerywa
bieg terminu przedawnienia?

[11]

BAL PRAWNIKÓW 2015
Po raz kolejny Pałac Izraela Poznańskiego mógł gościć w
swoich wnętrzach liczne grono prawników reprezentujących
prawie wszystkie zawody prawnicze podczas dorocznego
balu prawników.

Adw. Bartosz Zacharek

[18]

SEN KLASY ŚREDNIEJ
„Prześniona rewolucja” Andrzeja Ledera, to jedna z
najważniejszych książek ostatnich lat, bez przeczytania której
trudno zrozumieć współczesną Polskę i współczesnych
Polaków.

adw. Jarosław Maciej Trociński

[28]

ZMIANY W SĄDACH
Dane na dzień 12 maja 2015 r.

[30]

Adw. Krzysztof Stępniewicz

KOMUNIKAT DZIEKANA
O zmianach składek OC

Jarosław Zdzisław Szymański

Adw. Artur Kmieciak

[20]

KONGRES KOBIET
Nowa jakość w życiu społecznym.

Adw. Michał Wojtysiak

[34]

TURNIEJ W ELBLĄGU
W dniu 15 listopada 2014 roku w Elblągu odbył się VI Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Gdańsku

[12]

BUDUJEMY MARKĘ
Czym Komisja Wizerunkowa zajmuje się na co dzień.

Adw. Anna Szczepaniak

adw. Ewa Stępniewicz-Kwaśny

[14]

[23]

EDUKACJA I POMOC
Choć Internet sprawił, iż mamy nieograniczony wręcz
dostęp do wszelkiego rodzaju informacji - w tym
przepisów prawnych i orzeczeń sądowych - powyższe
w żaden sposób nie przekłada się na znajomość
prawa.

AKCJA PRO BONO
Dobra robota i efekt motyla.

Adw. Bartosz Prusiński

[35]

Adw. Jarosław Szczepaniak

COTYGODNIOWE TRENINGI SPORTOWE!
Komisja Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Adwokackiej w
Łodzi zaprasza Koleżanki i Kolegów, Adwokatów i Aplikantów
adwokackich na odbywające się co tydzień treningi
sportowe: hatha joga, pływania, squasha, kometki i piłki
nożnej.

[35]

Adw Jarosław Szczepania

[14]
SVALBARD
Tygiel kultur i słońce po północy.

Adw. Anna Agnieszka Wolska
Adw. Anisa Gnacikowska

[25]
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AKTUALNOŚCI

FUNDACJA
WILLI RICHTERA

Opr. adw.
Katarzyna
Piotrowska-Mańko

W dniu 7 maja 2015 r. grupa łódzkich adwokatów powołała do życia
Fundację na rzecz rewitalizacji i wyposażenia łódzkiego zabytku
„willi Richtera” siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
„Neorenesansowa willa w pięknym ogrodzie przy ulicy Wólczańskiej 199 wzniesiona w roku
1888, była siedzibą rodziny Józefa Richtera ojca, fabrykanta
bawełny, jednego z twórców
włókienniczej Łodzi. Dziś jest siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej, ma służyć łódzkiej palestrze i zostać zachowana jako
dziedzictwo tych, którzy tworzyli nasze miasto. Realizując inicjatywę szerokiego grona członków
łódzkiej Izby Adwokackiej w trosce o jak najlepsze zachowanie
zabytkowej willi Richtera postanawiamy dla tego celu ustanowić
Fundację”.
Taką inwokację zawiera statut FUNDACJI na rzecz rewitalizacji i wyposażenia łódzkiego zabytku „willi Richtera”
siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi. Inicjatorem tej idei jest adw.
Andrzej Wosiński. Pomysł utworzenia
Fundacji jest całkowicie - jak podkreśla
Dziekan Jarosław Szymański – oddolną
inicjatywą, której celem jest pozyskiwanie dodatkowych i absolutnie dobrowolnych – jak to w Fundacji - środków na
rewitalizację i wyposażenie „naszej nowej willi”. Adw. Andrzej Wosiński zapytany przez KRONIKĘ o źródła inicjatywy
odpowiada: „chcemy, aby Adwokatura
tym razem występowała – obok swojej
tradycyjnej roli – w roli Mecenasa sztuki,
kultury, a przede wszystkim zachowania
dziedzictwa budowniczych przemysłowej
Łodzi w kontekście historii naszego miasta”. Oczywistym jest, że obecnie planowany i na dniach rozpoczynający się
remont obiektu, będzie kosztował. Okręgowa Rada Adwokacka, stojąca na straży wydatków i zobowiązana do zachowania rozsądku i umiaru w wydatkowaniu,
zaplanowała na chwilę obecną remont
w zakresie niezbędnym tj. odnowienie
elewacji czyli uzupełnienie ubytków, malowanie, uporządkowanie ogrodu, czysz-

czenie ogrodzenia, czyszczenie kostki,
poszerzenie wejścia, malowanie wnętrz,
niezbędny zakres remontu sanitariatów, rozciągnięcie wewnętrznej tzw. sieci inteligentnej czyli sieci spinającej m.in.
stanowiska komputerowe i monitoring
obiektu. Chcąc jednak zapewnić pewnego rodzaju systemowe rozwiązanie
z opcją na przyszłość, zakupiliśmy projekt
rewitalizacji i remontu budynku umożliwiający także przebudowę adaptacyjną
wnętrz. Środki na rewitalizację i wyposażenie willi, które w jakikolwiek sposób
wykraczać mogą poza te zaplanowane
przez ORA jako niezbędne do adaptacji
nowej siedziby na potrzeby naszej Izby,
mogą pochodzić właśnie ze środków, jakie gromadzić będzie fundacja. Jak podkreślił Mec. Andrzej Wosiński, „Dziekan
to dobry gospodarz i nie pozwoli na jakiekolwiek wydatki ponad te niezbędne.
Nie podniesie także składki adwokac-

wykonać rewitalizacji bez droższych niż
minimalne nakładów, aby nie zniszczyć
historycznego ducha obiektu. Po to właśnie kilkudziesięciu łódzkich adwokatów,
uznało iż mogą powołać do życia fundację i początkowo w miarę swoich możliwości wspomagać w miarę regularnie
własnych środków. Być może z czasem
uda się pozyskać nowych darczyńców
oraz wykorzystać wszelkie możliwości,
jakie daje forma Fundacji. Głównym celem Fundacji wynikającym ze Statutu jest
inicjowanie, wspieranie i współfinansowanie procesu rewitalizacji i wyposażenia neorenesansowej zabytkowej willi fabrykanckiej Józefa Richtera w Łodzi przy
ulicy Wólczańskiej 199 siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w duchu
możliwie najwierniejszego przywrócenia budynkowi jego dawnej świetności
z dbałością o nadanie mu funkcji niezbędnych dla Okręgowej Rady Adwo-

technicznego oraz zwiększenia walorów
estetycznych neorenesansowej zabytkowej willi fabrykanckiej Józefa Richtera w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 199
siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi, Fundacja będzie organizować
i finansować wyposażenie willi ważne
dla zachowania jej zabytkowego charakteru, będzie także wspierać działania remontowe i modernizacyjne likwidujące
bariery architektoniczne oraz zwiększające dostępność zabytkowego budynku
dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Fundacja jednak nie byłaby Fundacją,
gdyby działała tylko „dla ciała”. Działa też
„dla ducha”. Ma zamiar bowiem inicjować stworzenia archiwalnego zbioru danych o rodzinie Richterów oraz o neorenesansowych willach wzniesionych przez
Richterów na przełomie XIX i XX wieku
w Łodzi a także popularyzować wiedzę
o roli rodziny Richterów w rozwoju włó-

„chcemy, aby Adwokatura tym razem występowała – obok swojej tradycyjnej roli – w roli
Mecenasa sztuki, kultury, a przede wszystkim zachowania tej kultury w kontekście historii
naszego miasta”.
kiej. Mowy nie ma ! (śmiech  - przyp.
red.). Młodzi adwokaci, rozpoczynający
praktykę zawodową też z pewnością nie
będą mogli uczestniczyć w wydatkach
na siedzibę ponad te niezbędne”. Jednak niezbędność często łączy się z taniością za wszelką cenę. A w przypadku zabytków, jakim jest nowa siedziba
ORA, musimy pamiętać, aby przy okazji adaptacji i dbania o oszczędność nie
zapomnieć jednak, iż zabytki mają swoje prawa i wymogi i może nie dać się

kackiej i reprezentacyjnego charakteru.
Fundacja zatem to dodatkowe źródło finansowania prac mających na celu przywrócenie w dalszej perspektywie willi do
stanu świetności. Jest to – jak podkreśla
Dziekan Jarosław Szymański – „całkowicie oddolna inicjatywna grupy adwokatów łódzkich, za którą jesteśmy wdzięczni”. A jak Fundacja będzie realizować
swój cel ? Poza organizacją i finansowaniem prac remontowych oraz modernizacyjnych zmierzających do poprawy stanu

Środki na rewitalizację, które w jakikolwiek sposób wykraczać
mogą poza te zaplanowane przez ORA jako niezbędne
do adaptacji nowej siedziby na potrzeby naszej Izby, mogą
pochodzić właśnie ze środków, jakie gromadzić będzie
fundacja. Jak podkreślił Mec. Andrzej Wosiński, „Dziekan to
dobry gospodarz i nie pozwoli na jakiekolwiek wydatki ponad
te niezbędne. Nie podniesie także składki adwokackiej.

kienniczej Łodzi. A kto wchodzi do Rady
Fundacji, która będzie nadzorować i prace samej Fundacji i dbać o wykonywanie
celów statutowych ? Fundatorzy powołali Radę Fundacji w składzie: adw. adw.
Krystyna Skolecka – Kona, Aleksander
Kappes, Krzysztof Kwiecień, Andrzej
Pelc, Jacek Skrzydło, Zbigniew Wodo,
Bartosz Zacharek. Fundacja w chwili obecnej pozostaje na etapie rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym. KRONIKA kibicuje mocno tej inicjatywie. Będziemy się przyglądać, wspierać na ile
umiemy i informować Kolegów o tym, jak
działa nasza Fundacja. Serdecznie gratulujemy pomysłu. Dziękujemy za pracę
i zaangażowanie przede wszystkim adw.
Andrzejowi Wosińskiemu. A wszystkich
chętnych zapraszamy do współpracy
z Fundacją.
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AKTUALNOŚCI

WSPÓŁPRACA
I INTEGRACJA

SKALDOWIE – AKTYWNYM
SAMORZĄDOWO
Pod takim tytułem 11 kwietnia 2015 roku odbyło
się niecodzienne spotkanie zorganizowane przez
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Łodzi.
W imieniu Porozumienia zgromadzonych gości powitał jego Przewodniczący Dziekan łódzkiej ORA adw. Jarosław Z. Szymański, który wyraził
ubolewanie, że to jak samorządy zawodowe są traktowane nie jest adekwatne do ról społecznych, jakie
przypisał im porządek prawny Rzecz-
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pospolitej, z ustawą zasadniczą
włącznie. Podkreślił, że w takiej sytuacji niezbędna jest integracja środowisk samorządów zawodów zaufania
publicznego, której Łódź dała początek. Przedstawiciel Magistratu r.pr. dr
Marcin Górski, podziękował w imieniu
Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej za
zaproszenie, wyrażając jednocześnie
pogląd, że samorządy zawodowe sta-
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nowią fundamentpaństwa i porządku
prawnego, gdyż są gwarantem praw
i wolności obywatelskich.
Pierwsza część spotkania poświęcona współpracy obejmowała wykład
okolicznościowy prof. UŁ dr hab. adw.
Justyny Jurewicz p.t.: „Zawody zaufania publicznego. Stan obecny a stan
pożądany”. Autorka wykładu wskazywała na niezrozumienie ze strony wła-

Opr. adw.
Mariusz Mazepus
dzy istoty i roli zawodów zaufania publicznego w życiu społecznym, a także
prezentowała niebezpieczeństwa płynące z obranego przez władze centralne kursu polityki deregulacyjnej.
Później nadeszła kolej na integrację,
w ramach której odbył się koncert krakowskiego zespołu Skaldowie zatytułowany: „Aktywnym samorządowo”.
Pomysłodawca imprezy adw. Andrzej
Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawił zespół, obchodzący w tym roku 50-tą rocznice działalności estradowej. Brawurowo i ze swadą
zapowiadał kolejne utwory, dedykując
je poszczególnym samorządom zawodowym, doskonale oddając w ten sposób cały ich koloryt i wzbudzając przy
okazji salwy śmiechu. Uczestnicy koncertu wspaniale bawili się przy dźwiękach największych przebojów Skaldów
(m.in.: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś
pokochał, Dziś prawdziwych Cyganów
już nie ma, Z kopyta kulig rwie, Nie domykajmy drzwi).
Zamykający (nie drzwi !!! – przyp. red!)
spotkanie Dziekan Jarosław Szymański wyraził nadzieję, że to pierwsze
tego typu spotkanie integracyjne nie
jest ostatnim, a wtórował tym zapowiedziom aplauz całej sali.
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MŁODZI NIE
UCIEKAJCIE
Z ŁODZI
Takie hasło przyświecało
spotkaniu 27 kwietnia 2015 r.
w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej z środowiskami
inteligenckimi w ramach
spotkań „Łódzcy Adwokaci dla
swojego Miasta”.
Spotkanie prowadził i moderował
Dziekan Jarosław Szymański. Jak
określił to Dziekan, spotkanie jest jednym z cyklicznych spotkań interdyscyplinarnych środowisk inteligenckich
pod patronatem łódzkiej adwokatury we współpracy z Urzędem Miasta
Łodzi. Celem spotkań, a tego szczególnie, jest wywołanie dyskusji na tematy ważkie dla społeczności łódzkiej.
Tym razem chodziło – jak wskazuje tytuł – o politykę Miasta, mającą
na celu zahamowanie emigracji młodych ludzi z miasta, głównie za granicę. Zjawisko to bowiem o tyle jest niepokojące, że dotyczy warstwy dobrze
wykształconych, dobrze zorganizowanych, mających jasno sprecyzowane
cele życiowe, młodych ludzi po studiach, stażach a nawet takich, którzy
dysponują niemałym doświadczeniem
zawodowym. Na spotkanie zaproszeni
zostali – poza Prezydent Hanną Zdanowską – także trzej inni prelegenci tj.
dr Izabela Desperak, z Wydziału Socjologiczno – Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, łódzki dobrze prosperujący przedsiębiorca, właściciel
między innymi łódzkiej „Anatewki”
Paweł Zyner oraz Zygmunt Łopalewski – dyrektor Indesit Polska SA (już
wkrótce Whirpool z uwagi na przekształcenie). Wystąpienia były o tyle
ciekawe, że każdy zwracał uwagę na
zupełnie inny aspekt problematyki
emigracji. Pan Paweł Zyner odwołał się
do własnych doświadczeń, bardzo po
ludzku opowiedział o problemach ludzi
wyjeżdżających „za pracą”, jak trudno im się odnaleźć i jak zawsze pomi-

mo tego, że zarabiają lepiej są jednak
„ludźmi gorszej kategorii”. Podkreślał,
że często nie mają jak wrócić, bo rzeczywistość do jakiej wyjechali nie okazała się aż tak świetlana i przynosząca
oczekiwane owoce, ale z obawy przed
powrotem i także brakiem perspektyw
ludzie ci pozostają za granicą. Mówił
o tym, jaki potencjał tracimy. Różnych
osób, nie tylko tych najbardziej wy-

kształconych i wyspecjalizowanych jak
inżynierowie, informatycy, lekarze ale
techników najróżniejszych branż czy
kucharzy. Wskazał przy tym na drugą
stronę medalu, na pozycję pracodawców i rolę stabilności zatrudnienia dla
jednych i dla drugich. Wskazywał na
bardzo wysokie koszty zatrudnienia.
Z kolei szef Indesit Polska Zygmunt
Łopalewski przekrojowo opowiedział
o sytuacji rynku pracowniczego w Łodzi ze strony zarówno tzw. kadry zarządzającej oraz ze strony pracowników liniowych. Zwrócił uwagę, że
sytuacja na rynku, przynajmniej łódzkim, powoli się stabilizuje, że kiedyś
przed kilkoma laty rotacja wśród zarówno jednej jak i drugiej grupy pracowników była o kilkadziesiąt procent
większa niż obecnie, co oczywiście
napawa pewnym optymizmem, jednak
pokazuje przedsiębiorcę dużego, mającego ogromne możliwości przyznania pracownikom zaplecza socjalnego,
na co średni czy mały przedsiębiorca
pozwolić sobie absolutnie nie może.
Z kolei dr Izabela Desperak przedstawiła problematykę emigracji od strony
badania grup zagrożonych emigracją,
wskazywała na zjawisko tzw. prekariatu, czyli kategorii społecznej charakterystycznej dla obecnych czasów,
przez socjologów zwanym późnym kapitalizmem, pracujących w elastycznych formach zatrudnienia. Badaczka zwracała uwagę na zjawisko pod
kątem naszego miasta, które nie jest
w tej kwestii odosobnione. Prekariat
jest o tyle niebezpiecznym zjawiskiem,
że nie daje stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, pozwalającego na zakładanie rodzin i zwykły rozwój człowieka. Sytuacja braku stabilizacji jest
na tyle stała w życiu prekariuszy, że
w zasadzie można powiedzieć, że je-

dyną stałą dla nich jest zmienność.
Nadto Pani doktor podkreślała mechanizmy działania środowisk biedy
i istnienie zjawiska dziedziczenia biedy
w Łodzi, najnormalniejszego dla tych
środowisk nawyku niepracowania
i potrzeby organizowania przez Miasto polityki likwidowania tego problemu. Wskazywała na przykłady dziedziczenia długów czynszowych przez
dzieci osób zadłużonych, choć tutaj
wywołała się na sali dyskusja o braku podstaw do takiego dziedziczenia
i możliwościach prawnych unikania
go, a Pani Prezydent Hanna Zdanowska zadeklarowała sprawdzenie tej
informacji i przyjrzenie się temu problemowi z punktu widzenia praktyki
Miasta. Spotkanie – jako jedno z kilku jak dotychczas zorganizowanych
przez łódzką adwokaturę – spowodowało dyskusję, która być może będzie
miała ciąg dalszy. Parafrazując klasyka można by rzecz „warto rozmawiać”,
jednak w tym przypadku rzeczywiście
nie jest to pozbawione sensu. W moim
przekonaniu rozmowa otworzyła szereg pól do zastanowienia się nad przyczynami zjawiska emigracji, przyczynami niechęci do zmagania się
z rzeczywistością tutaj, niechęcią do
podejmowania prób na miejscu. Jeśli
zbadamy dobrze przyczyny, możemy
wówczas zastanowić się nad rozwiązaniami. Spotkanie jako niezwykle ciekawe, również towarzysko, ponieważ
gościli jak zwykle przedstawiciele samorządów zaufania publicznego i inni
wspaniali goście, będzie pewnie miało
ciąg dalszy. Przynajmniej na to liczę.
Problem bowiem nie jest błahy, a będzie miał konsekwencje także dla nas
– adwokatów.
Red.
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ADWOKACI
Z UKRAINY BYLI
W POLSCE
„I PolskoUkraińskie
Szkolenie
Adwokatów”
miało finał
w Łodzi.
W dniu 17 kwietnia bieżącego rokusześciu adwokatów z Ukrainy przyjechało do
Polski. W grupie tej znaleźli się adwokaci
z Kijowa: Olga Ostrovska, Igor Svietlichnyi, DmytroSakaliuk, OleksandrKotyrlo
oraz adwokaci z Odessy: SergiiSelivanov
i Denys Keshkentii. Adwokatom towarzyszył także MikhailoIvanov, student prawa
z Kijowa.
Chociaż uczestnicy szkolenia przybyli na
zaproszenie polskiego samorządu adwokackiego, osobiścieponosili wszelkie
koszty związane z pobytem w naszym
kraju.
Zanim jednak wspomniane szkolenie
mogło stać się faktem, trzeba było pokonać długą, niekiedy trudną i wyboistą
drogę. Powróćmy więc choć na chwilę
do zdarzeń z ubiegłego roku.
Być może niektórzy jeszcze pamiętają,
jak pod koniec lutego 2014 roku przed
siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi odbyła się manifestacja przeciwko łamaniu praw człowieka na Ukrainie. Wydarzenie to stało się zaczątkiem
do dalszych działań polskich adwokatów,
którzywspieralidemokratyczne dążenia
narodu ukraińskiego. Już następnego
dnia po manifestacji delegacja Naczelnej
Rady Adwokackiej udała się do Kijowa,
by przyglądać się trwającym tam jeszcze
starciom. Byliśmy jednym z niewielu, jeśli
nie jedynym, samorządów zawodowych,
którego przedstawiciele byli na Majdanie
w czasie walk. Wtedy, w atmosferze wojny,nawiązano pierwsze kontakty z przed-
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Opr. adw.
Jarosław Szczepaniak

stawicielami Rady Adwokatów miasta
Kijowa. Polskich adwokatów przywitał
między innymi adw. Walentin Stepiuk –
Zastępca Przewodniczącej Rady Adwokatów miasta Kijowa. Panujący wówczas
klimat wolności nastrajał do budowania
przyjaznych relacji. Takie relacje nawiązano z przybyłymi wówczas na spotkanie
kijowskimi adwokatami.
Kolejny etap współpracy przypadł na
kwiecień ub. roku. Adwokatura Łódzka
gościła wtedy wiele znanych osób, które
przybyły do Łodzi, by wziąć udział w I Europejskiej Konferencji Praw Człowieka.
Jednym z prelegentów był także adw.
Walentin Stepiuk.
W czerwcu 2014 roku adwokaci z Polski
byli obserwatorami wyborów prezydenckich na Ukrainie. W trakcie tego pobytunarodził się pomysł nawiązania bliższej
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współpracy między Naczelną Radą Adwokacką i RadąAdwokatów miasta Kijowa.
Kolejne spotkanie przedstawicieli obu
samorządów adwokackich miało miejsce w lipcu 2014 r. w Kijowie. Podczas
trwającego wówczas„I Międzynarodowego Forum – Szlaki rozwoju Adwokatury Ukrainy w Unii Europejskiej”nakreślono zasady współpracy, które stały się
później fundamentem umowy, zawartej,pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką,
a Radą Adwokatów miasta Kijowa. Projekt porozumienia był także przedmiotem analizy, podczas wizyty delegacji adwokatów ukraińskich w Polsce w końcu
września ubiegłego roku. Wtedy w Łodzi
parafowanoprojekt umowy współpracy,
pomiędzy oboma samorządami. Kolejne
miesiące, to okres prac nad projektem

porozumienia oraz wysiłki zmierzające
do przekonania oponentów współpracy obu samorządów, jacy pojawili się
w Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Dopiero wsparcie Prezesa Naczelnej
Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary
oraz Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli, przesądziło o tym, że kilkunastomiesięczna praca wielu adwokatów z Polski i Ukrainy
nie poszła na marne. Ostatecznie dnia
4 grudnia 2014 r.Umowa współpracy,pomiędzy Naczelną RadąAdwokacką,
a RadąAdwokatów miasta Kijowa zostałapodpisana. Porozumienie przewidywało, że Koordynatorami Naczelnej Rady
Adwokackiej ds. Współpracy z Adwokaturą Ukraińską zostali wytypowani adwokaci: adw. Justyna Mazur (Bydgoszcz),
adw.Jarosław Szczepaniak (Łódź) i adw.
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Piotr Osiewacz (Częstochowa). Koordynatorzy natychmiast przystąpili do realizacji postanowieńumowy, której jednym
z założeń była organizacja szkoleń. Opublikowano w Serwisie Informacyjnym Adwokaturyoraz rozesłano do Okręgowych
Rad Adwokackich informacjeo poszukiwaniu adwokatów, chcących przyjąć
do swoich kancelarii Koleżanki iKolegów
z Ukrainy. Apel spotkał się z niezwykle
dużym odzewem. Dzięki zaangażowaniu adwokatów z całej Polski udało się
bez trudu wyłonić kancelarie w których
adwokaci z Ukrainy mieli odbyć szkolenia. I tak w Bydgoszczy swoją kancelarię udostępnił adw. Wojciech Hermelin,
w Częstochowie adw. Piotr Osiewacz,
w Krakowie adwokaci: adw. Antonii Żuraniewski i adw. Filip Curyłło, a w Łodzi
adwokaci: adw. prof. Justyna Jurewicz,
adw. Ryszard Marcinkowski, adw. Mariusz Mazepus i adw. Jarosław Szczepaniak. Zaraz po przyjeździe do Polski, adwokaci z Ukrainy spotkali sięz Dziekanem
Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie – adw. Pawłem Gierasem. Dziekan krakowskiej Rady przyjął naszych
wschodnich sąsiadów niezwykle ciepło
i otwarcie. Spotkanie to, było niezwykle
ważne, bowiem stanowiło pierwszy kontakt uczestników szkolenia z przedstawicielami polskiego samorządu adwokackiego.
W tym samym czasie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi podejmowano Ambasadora Ukrainy w Polsce
Jego Ekscelencję AndrijaDeszczycia,
który spotkał się z łódzkimi adwokatami
w związku z organizowanym szkoleniem
adwokatów ukraińskich. W czasie spo-

tkania rozmawiano m.in. o perspektywie
rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy
samorządów adwokackich obu krajów
i płynących stąd korzyściach. Ambasador Ukrainy zapewnił o swojej życzliwości, jaką darzy podobne inicjatywy.
W kolejne dni adwokaci z Ukrainy odwiedzili Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a sobotnim popołudniem obejrzeli mecz piłkarski na stadionie Cracovii.
Niedziela, 19 kwietnia upłynęła pod znakiem podróży z Krakowa do Warszawy.
Wieczorem, stolicy odbyło się robocze
spotkanie, które poprowadził adw. Jarosław Szczepaniak.
Kolejne dni poświęconoprzedstawieniuadwokatem z Ukrainy zasad funkcjonowaniaAdwokatury Polskiej,Sądownictwa
oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.Służyć temu miały między innymi spotkania
z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab.
Małgorzatą Gersdorf, Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzejem
Siemińskim, Przedstawicielem Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej
Polskiej oraz MinistremSprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej Cezarym Grabarczykiem.

Począwszy od środy, 22 kwietnia, biorący udział w szkoleniu adwokaci pogłębiali
swoją wiedzę pod okiem swoich polskich
kolegów w kancelariach adwokackich
w Bydgoszczy, Częstochowie, Krakowie
i Łodzi. Udział w negocjacjach, rozprawach i dyskusjach pozwolił ukraińskim
Gościom poznać specyfikę wymiaru
sprawiedliwości i kancelarii adwokackich
funkcjonujących w jednym z państw Unii
Europejskiej. Właśnie to zagadnienie było
dla naszych Koleżanek i Kolegów najbardziej interesujące.
Ostatnim punktem programu szkolenia była uroczystość zakończenia stażu,
która odbyła się w Łodzi. Tutaj,Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
adw. Jarosław Zdzisław Szymański,przyjąładwokatów z Kijowa i Odessyw
siedzibieRady gdzie adwokaci:adw. Denys Keshkentii i adw.Jarosław Szczepaniak wygłosili krótkie referaty nt. ustroju
adwokatury na Ukrainie oraz historii relacji obu samorządów.Referaty stały się
źródłem ożywionej dyskusji, jaka wywiązała się w wyniku stawianych prelegentom pytań. Po części oficjalnej wszyscy
uczestnicy spotkania mieli możliwość
kontynuowania rozmów przy suto za-

stawionych stołach. W końcowej części spotkania, korzystając z uprzejmości
Dziekana,na Jego osobiste zaproszenie,
adwokaci z Ukrainy udali się do gabinetu
dziekańskiego, gdzie dyskutowano jeszcze do późnych godzin wieczornych.
Następnego dnia Koleżanki i Koledzy
z Ukrainy wrócili do Kijowa i Odessy.
Tak przebiegło „I Polsko-Ukraińskie
Szkolenie Adwokatów”.To jednak, dopiero początek planowanej szerokiej
współpracy z samorządem adwokatów
z Ukrainy.Podczas wieludyskusjizrodziły się kolejne inicjatywy, które zapewne
zostaną zrealizowane w najbliższej przyszłości. Już teraz organizowana jest grupa polskich adwokatów, chcących wziąć
udział w drugiej edycji szkolenia, tym razem w Kijowie.
Współpraca obu samorządów pozwoli na
wymianę doświadczeń oraz nawiązanie
kontaktów. W dobie przemian ustrojowych i gospodarczych na Ukrainie nowe
relacje mogą w przyszłościprzynieść
owocezarówno polskim, jak i ukraińskim
adwokatom.
Wspomniane szkolenie wpisuje się także w ramy programowe współpracy międzynarodowej z innymi krajami, realizowanej nie tylko przez Naczelną Radę
Adwokacką, lecz także Okręgową Radę
Adwokacką w Łodzi.
Kończąc (już) wspomnienia, o „I Polsko-Ukraińskim Szkoleniu Adwokatów”,
zachęcam Koleżanki i Kolegów, adwokatów i aplikantów do współpracy w zakresie nawiązywania i pielęgnowania dobrych relacji z ukraińskim samorządem
adwokackim.
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W WILLI RICHTERA

OSTATNI WIECZÓR
KARNAWAŁU

Wieczorem, ostatniego dnia karnawału, w nowej siedzibie Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199 – willi
Zygmunta Richtera, odbyło się integracyjne spotkanie Koleżanek i
Kolegów Palestry Łódzkiej.
Opr. adw.
Mariusz Mazepus
Oficjalny komunikat zapowiadał, że stroje
wieczorowe nie są obowiązujące, natomiast mile widziane będą karnawałowe przebrania.
Jak widać na załączonych zdjęciach,
zdecydowana większość uczestników
wzięła sobie do serca tradycję przyodziania ostatkowego kostiumu. Organizowany był także konkurs na najlepsze przebranie, który wygrał Dziekan Jarosław
Z. Szymański – kwiat polskiego rycerstwa, otrzymując najbardziej gromkie
brawa. Uwagę publiczności przyciągnął
również oryginalny strój Papkina, pod
którym skrywał się Komandor Motocyklistów adw. Jarosław Szczepaniak. Byli
także m.in. stróże prawa w osobach szeryfów i przeuroczych policjantek, mago-
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wie, współczesna wersja barda, komik,
kobieta kot i wiele innych zamaskowanych twarzy.
Spotkanie było również świetną okazją do poznania nowego budynku Rady
przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych
w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Poniżej
prezentujemy kilka komentarzy uczestników, których na balu ostatkowym bawiło
się blisko dwustu:
adw. Jarosław Z. Szymański Dziekan ORA w Łodzi: „Hmm.., przyłbica ograniczała mi pole widzenia, co
szczególnie było utrudnieniem w tańcu, ale uczestnicy balu twierdzili, że
bawią się bardzo dobrze. A na poważnie uważam, że Koleżanki i Koledzy przybywając tak licznie i nie-
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którzy w przebraniach pokazali, iż
Adwokatura Łódzka potrafi się bawić
i być na spotkaniach integracyjnych
„na luzie”.”
adw. Piotr Kona: „Wspaniały, spontaniczny Bal Karnawałowy w doskonałych
wnętrzach NOWEJ RADY, z uśmiechniętymi ludźmi........ SUUUPER IMPREZA,
wielkie dzięki pomysłodawcom i organizatorom.... więcej takich spotkań, może
wreszcie choćby częściowo "się poznamy".” (źródło: www.facebook .pl).
adw. Jarosław Szczepaniak: „Spotkanie
ostatkowe w ORA w Łodzi przerosło –
w sensie pozytywnym – moje najśmielsze oczekiwania. Atmosfera, przebrania
z zasłużonym I Miejscem dla Dziekana,
muzyka, tańce i przepiękne wnętrza

nowej siedziby przekonują mnie po raz
kolejny o słuszności zakupu tej nieruchomości, która będzie służyć, co było
widać, między innymi integracji rozrastającego się wciąż samorządu adwokackiego.” adw. Paweł Niedziałek: „Nie
można sobie wyobrazić lepszego końca
karnawału. Wspaniała zabawa! Miejmy
nadzieję, że to początek tradycji organizowania podobnych imprez w nowej siedzibie ORA.”
Co prawda planujemy remont adaptacyjny nowej siedziby, ale mamy jednak
nadzieję, że w związku z nadchodzącą
porą suchą zwaną po tej stronie równika – o dziwo latem, będą liczne okazje
do kolejnych podobnych imprez integracyjnych. (red.)
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GWIAZDKA 2015

Opr. adw.
Michał Wojtysiak

Święty Mikołaj niestety przepracowany po Świętach, dlatego po
uzgodnieniach z Dziekanem Jarosławem Szymańskim i Panią mec.
Barbarą Pszczółkowską wylądował w Łodzi w dniu 11 stycznia.
Na miejsce spotkania wyznaczył Teatr Muzyczny, gdzie wszystkie nasze dzieci wraz z rodzicami mogły się
pomieścić i zażyć odrobiny porannej
przyjemności. Niestety czasy organizacji Gwiazdek w siedzibie naszej
Izby minęły raczej bezpowrotnie (pomimo niżu demograficznego – przyp.
red!), na czas jakiś, ponieważ trudno już się było wszystkim pomieścić.
(Nowa siedziba jednak otwiera nowe
możliwości). Tuż przed przybyciem
głównego bohatera gwiazdki aktorzy
Teatru Muzycznego przygotowali dla
naszych milusińskich przedstawienie
oparte na twórczości Jana Brzechwy
o Pchle szachrajce. Duże grono dzieci

wraz z rodzicami obserwowało z zainteresowaniem tę historię, a kilku ciekawskich i wyczekujących prezentów
młodych ludzi z niecierpliwością krążyło po schodach i hallu teatralnym w
oczekiwaniu na niespodzianki. Niektórzy rodzice także podążyli za swoimi
pociechami lub też bez nich (zostawiając je przemyślnie na Sali teatralnej)
by móc napić się przepysznej kawy
albo czekolady w bufecie teatralnym.
I właśnie to tych szczęśliwców spotkał Święty Mikołaj i po usadowieniu
się na wielkim fotelu zaczął rozdawać
prezenty. Niecierpliwość i brak zainteresowania sztuką teatralną zostały
nagrodzone brakiem kolejki do Świę-

tego i dłuższym przebywaniem u niego na kolanach. Mikołaj rozdał śliczne
prezenty, będące połączeniem bajek i
słodkości, którymi co poniektóre nasze dzieci zaczęły się od razu objadać. W tym samym czasie otworzyły
się podwoje Sali teatralnej na spotkanie z naszym gościem wybiegła czereda krzyczących i uśmiechniętych
wielbicieli MUZY Teatralnej, wraz ze
zmęczonymi rodzicami. Aby udało
się okiełznać młodzież Mikołaj polecił
swojemu personelowi pomocniczemu
zajęcie się tymi wszystkimi, którzy już
zdążyli dostać prezent oraz tymi, którzy chcieli odczekać w długiej kolejce.
Zmęczeni rodzice mogli w tym samym

czasie udać się na kawę. Spotkanie
przebiegło w miłej prawie rodzinnej
atmosferze i wydaje się, że wszyscy
jego uczestnicy byli zadowoleni. Jedyną osobą naprawdę zmęczoną był
chyba sam Święty, który po tygodniowej przerwie musiał jeszcze odwiedzić
dzieci naszych kolegów i koleżanek
radców prawnych.
Jako rodzic chciałem wyrazić moje
podziękowanie dla wszystkich organizatorów, którzy poza Świętym Mikołajem zorganizowali to miłe spotkanie
i mam nadzieję że w przyszłym roku
odbędzie się on być może w nowej siedzibie naszej Izby.
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BAL PRAWNIKÓW 2015

Fot. Jarosław Kawczyński

Po raz kolejny Pałac Izraela Poznańskiego mógł
gościć w swoich wnętrzach liczne grono prawników
reprezentujących prawie wszystkie zawody
prawnicze podczas dorocznego balu prawników.

Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Iustitia, samorządy adwokacki, radcowski i komorniczy
przyciągnęła bardzo wielu gości, którzy tradycyjnie już chyba mieli problemy z pomieszczeniem się.
Wszyscy złaknieni swojego towarzystwa bardzo szybko wymieszali się
w liczne grupki i grupeczki. Cześć
uczestników zaś pielgrzymowała pomiędzy stolikami oraz powyższymi grupkami w celu krótkich rozmów
i zapytania się co słychać. W związku z tym już z założenia nie można się
było na naszym balu nudzić.
Jednak podstawową atrakcją pozostał parkiet Sali Balowej. Niestety także tradycyjnie zapchany jak łódzkie
skrzyżowanie w trakcie godzin szczytu, jednak dzięki przewidującym i mądrym wodzirejom udało się go wykorzystać w 120%. A rozgrzewała
nas muzyka (królujące lata 80’ i 90’)
w wykonaniu Jacka Deląga i Jego
grupy. Do tego specjalny pakiet południowo amerykański i szkoła salsy
dla wszystkich. Oj potańczyło się potańczyło. I dobrze, bo po takim wzmo-
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Opr. adw.
Michał Wojtysiak

żonym ruchu i aktywności żołądek
także przypominał o swoim istnieniu.
A zapachy przenikające do Sali balowej skutecznie uniemożliwiały skupienie się na samym tylko tańcu. Stoły
uginały się od przeróżnego jedzenia,
a to sałatek, a to roladek a to tatara
z przepiórczym jajem. Przy stole można było także poznać, kto jaki zawód
wykonuje. Sędziowie bacznie i stonowanie obserwujący stół i oceniający
obiektywnie przyszłe kąski. Adwokaci
i Radcowie także uważni lecz z większym rozmachem a koledzy Komornicy
……. ech w pewnym momencie dokonali zajęcia całego półmiska z tatarem. Jednak nasi gospodarze natychmiast zauważyli ubytek i go uzupełnili.
Organizatorzy zadbali także o karnawałowy charakter balu, ponieważ zorganizowali specjalny kącik, przy którym można było sobie zrobić zdjęcie
w fikuśnej masce lub nakryciu głowy.
Piękna pamiątka po wspaniałym wieczorze. Niestety wszystko kiedyś ma
swój koniec i bal także powoli w okolicach godziny 4 nad ranem zamilkł,
aby zaczekać na nas kolejny rok. Wydaje mi się, że fantastyczny pomysł,
pokazujący jak mimo pewnych przeciwieństw i barier pomiędzy zawodami,
można znakomicie współpracować,
aby znaleźć wspólny „parkiet” dla
wszystkich. W takich sytuacjach właśnie zanikają bariery, można normalnie porozmawiać, co tym bardziej cenne bo korytarze i bary sądowe nie są
najbardziej przyjazne takim konwersacjom. Jeszcze raz chylę czoła przed
organizatorami i mogę chyba w imieniu wszystkich gości powiedzieć głośno i wyraźne „DZIĘKUJEMY” !!!!!!
Jednak nam adwokatom chyba zabawy było za mało. Wyraźnie za mało
bali, karnawału - a serca pełne chęci do zabawy. Stąd też po miesięcznej
przerwie, tym razem na koniec karnawału spotkaliśmy się raz jeszcze na
Ostatkach. Pomysłodawcy tak długo
namawiali, że Rada z Panem Dzieka-
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nem na czele ugięli się pod inicjatywą
i jeszcze przed remontem połączyliśmy parapetówkę z prawdziwym balem ostatkowym. Piszę parapetówkę bo przyszło nam świętować zakup
nowej siedziby naszej Izby. Na wstępie muszę przyznać, że nasz Pałacyk
dał radę. Wnętrza świetnie rozplanowane do dużych imprez a klimat jaki
zapewnili uczestnicy pozwolił zapomnieć o tym, że w środę rano trzeba
do pracy. Moje zdziwienie przy wejściu wzbudziły dwie śliczne funkcjonariuszki policji. Pomyślałem: tak młoda
godzina, a tu już interwencja? Okazało się, że to moje oko lekko krótkowzroczne nie poznało dwóch koleżanek z resztą ku uspokojeniu serca
zaraz za nimi pojawił się dumny rycerz
z toporem i tarczą w pełni uzbrojony
jak na Grunwald, a więc moje klimaty. Okazało się, że w tą postać przedzierżgnął się Pan Dziekan. Dużo by
opisywać, ale większość gości była
przebrana. Kowboje Hrabiowie Damy
i Diablice. Cały korowód barwnych
postaci spotkał się by „ostatkować”.
Jak na imprezę składkową przystało
stół i obsługa również suto zastawione i do tego wspaniała muzyka. Myślę,
że w tym roku pożegnaliśmy karnawał
w sposób godny tego okresu z uśmiechem, tańcem i wspaniałą zabawą.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku ta
inicjatywa powtórzy się, jednak musimy pamiętać o tym, że nasza siedziba
będzie już po remoncie.
Nr 58, Maj 2015
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Opr. adw.
Ewa Stępniewicz - Kwaśny

BUDUJEMY
MARKĘ
Czym Komisja
Wizerunkowa zajmuje
się na co dzień
Wyścig z czasem i umiejętnościami
trwa. Komisja w ciągu ostatniego roku
przeprowadziła szereg znaczących akcji
budujących i ocieplających wizerunek
adwokatów, wskazując że przyświecają nam pewne zasady i ideały zawodu
liczącego już ponad 300 lat.
Połączenie misji adwokatury z nowoczesnymi narzędziami oraz wiedzą osób
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z ogromnym doświadczeniem i wyczuciem potrzeb rynku, które wspierają komisję w codziennej pracy na rzecz ORA
w Łodzi mają zaprocentować tym, że
znak adwokatury będzie rozpoznawalny,
a wybór adwokata na swojego doradcę,
pełnomocnika czy też obrońcę stanie
się naturalnym wyborem spośród różnych przedstawicieli usług prawniczych
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Komisja ds. wizerunku i
współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz
działalności już kolejny rok z
ogromną pieczołowitością
buduje wizerunek
adwokatury nowoczesnej i
silnej w tym jakże trudnym
okresie dla wszystkich
zawodów prawniczych.

w Polsce. W naszych działaniach dążymy do tego, aby zawód ADWOKATA stał
się znów synonimem zaufania oraz wysokiego poziomu świadczonych usług.
W codziennej pracy komisję wspiera
Pani dr Katarzyna Liberska-Kinderman
za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Co robimy i czym się zajmujemy?
Działania komisji skierowane są zarów-

no do wewnątrz naszej grupy zawodowej, jak i na zewnątrz. Praca w ramach
strategii wewnętrznej polega na pokazaniu kolegom jak ważna jest w dzisiejszych czasach spójność działań i mówienie adwokatów na zewnątrz jednym
głosem, jak ważny jest przepływ informacji, dobrze wykonywana przez
nas praca, wysoka jakość kształcenia,
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kształtowanie postaw oraz angażowanie w prace samorządowe aplikantów
adwokackich. Na zewnątrz zaś naszym
celem jest kształtowanie jak najlepszego wizerunku adwokatów, jako tych,
którzy nie tylko zapewniają najwyższą
jakość świadczonej pomocy prawej,
lecz również angażują się na co dzień
w działania o charakterze społecznym
i edukacyjnym.
Prace podejmowane przez komisję ds.
wizerunku i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalności pro
bono polegają na organizacji konferencji i akcji, które swoim zasięgiem obejmują cały region łódzki. Adwokaturę zauważyły media, mówi się o nas dobrze
zarówno w prasie, telewizji regionalnej,
jak i ogólnopolskiej, ogromny udział
w tych działaniach ma Rzecznik Prasowy ORA adw. Piotr Kaszewiak oraz
prowadzący Biuro Prasowe ORA Pani
Anna Rolczak i adw. Bartosz Prusiński,
którzy śledząc pojawiające się informacje przekładają je na działania w czasie
rzeczywistym, tak aby wszystkie podej-

mowane przez komisję działania nadążały za bieżącą sytuacją społeczną i polityczną. Stała obecność w prasie, radiu
i telewizji, jak również aktywnie prowadzona strona www oraz Facebook ORA
Łódź pokazują, że głos adwokatów staje się wyraźny i rozpoznawalny na tle innych zawodów prawniczych.
Prócz sfery medialnej, która jest istotą
komunikacji ze społeczeństwem i bez
niej nasz głos byłby niesłyszalny, działamy poprzez organizowanie wszelkiego
rodzaju spotkań, konferencji, eventów
– które mają na celu wykazać naszą
aktywność i pokazać nasz potencjał
zawodowy i intelektualny. Mamy szansę na kształtowanie świadomości opinii publicznej, dlatego rozmawiamy
z przedstawicielami innych zawodów,
z przedsiębiorcami, przedstawicielami
miasta. Stąd liczne konferencje z cyklu
,, Adwokaci dla swojego miasta”
z udziałem Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej, która objęła patronatem akcję i użyczyła nam logo ,,Łódź Kreuje”.
Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję

edukacyjną – uczymy najmłodszych,
kształtujemy postawy, prezentujemy
nasz zawód poprzez liczny udział adwokatów edukatorów, którzy w swoim
prywatnym od zajęć zawodowych czasie promują markę adwokatury za przysłowiowe dziękuję. To przedsięwzięcie
nie udałoby się bez koordynatora adw.
Marii Janik, która poświęca godziny
pracy na rzecz naszego samorządu –
bardzo dziękujemy i doceniamy.
Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji ,,Unicef” w zakresie praw dziecka,
akcji cyklicznego kształcenia najmłodszych z zakresu praw nieletnich, przemocy w internecie, wszystkiego co
dziecku w dzisiejszych czasach może
pomóc w zakresie uzyskania pomocy.
Poza udziałem w akcji „Unicef” (akcja
organizowana wspólnie z Unicef z okazji 25-lecia Konwencji o Ochronie Praw
Dziecka), braliśmy też udział w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika - 10
grudnia 2014 r., gdzie wspólnie z radcami prawnymi, adwokaci prowadzili zajęcia w szkołach). Pracujący w ten sposób adwokaci przybliżają naszą pracę
i zachęcają, aby w ważnych sprawach
prosić o wsparcie właśnie adwokatów.
Informują, gdzie nas szukać wskazując stronę ORA w Łodzi i wyszukiwarkę adwokatów. Dyrektorzy i nauczyciele są zachwyceni, a dzieci szczęśliwe
i pragną współpracy z naszym samorządem – to najlepszy dowód na to,
że to co robimy ma sens. W ten sposób mamy szansę wychować późniejszych biorców naszych usług. Z tego
miejsca należą się ogromne podziękowania za prowadzone zajęcia z młodzieżą adw. Piotrowi Kona, adw. Annie
Głowińskiej, adw. Małgorzacie Bobrek,
adw. Piotrowi Zawieii, adw. Beacie Morawskiej, adw. Krzysztofowi Pawlakowi, adw. Izabeli Głąbickiej-Sasin, adw.
Przemysławowi Sasinowi, adw. Magdalenie Makarskiej, adw. Monice Malinowskiej-Wągrowskiej, adw. Katarzynie
Piotrowskiej - Mańko, adw. Dariuszowi
Wojnarowi. adw. Joannie Miłkowskiej Rębowskiej i adw. Magdalenie Matusiak
– Frącczak.
Aby było nas widać promujemy zawód
adwokata poprzez standy z plakatami
i broszurami informacyjnymi, które widać we wszystkich sądach w województwie. Pracujemy nad tym, aby specjalne
standy i broszury informacyjne promujące zawód i pomoc adwokata stanęły również w komisariatach i prokuraturach. W tym miejscu podziękowania

należą się aplikantom adwokackim Pani
Annie Sawickiej i Panu Marcinowi Bocheńskiemu, którzy z ogromnym zaangażowaniem pracują na rzecz komisji.
Dziękujemy również Panu Mecenasowi
Marcinowi Rębowskiemu oraz Mecenasowi Dariuszowi Wojnarowi we wsparciu technicznym i merytorycznym projektów.
Komisja patronuje wszystkim przedsięwzięciom z zakresu szeroko rozumianego CSR i w tym zakresie również prosi o kolegów o aktywne wsparcie akcji.
Ważną częścią działań komisji jest szeroko rozumiana działalność pro bono –
o której dla KRONIKI bliżej adw. Bartosz
Prusiński.
Materia prac jest obszerna i czasochłonna, każdy z członków pracuje z ogromnym zaangażowaniem, i co
wymaga podkreślenia - nie dla prywatnych celów, lecz dla dobra wszystkich
adwokatów naszej izby. Komisja wizerunkowa włącza w poszczególne projekty nowych adwokatów i aplikantów,
współpracuje z innymi komisjami w realizacji projektów.
W dalszym ciągu potrzebujemy Państwa pomocy i prosimy o włączanie
się w prace na rzecz Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi i budowania strategii wizerunkowej czy to
poprzez pisanie artykułów na stronę
internetową, czy do naszej korporacyjnej prasy, która również zataczać będzie coraz szersze kręgi za
pośrednictwem strony www – do
dziennikarzy oraz społeczeństwa.
Prosimy o zgłaszanie osób chętnych
do pracy do przewodniczącego komisji adw. Piotra Nowakowskiego
lub Biura Prasowego ORA w Łodzi.
W materiale, który ukazał się w zeszłym
roku pisałam, że nasz pozytywny odbiór rośnie i zdaniem wielu niezależnych obserwatorów z innych izb, komisja wizerunkowa rzeczywiście działa
w celu poprawy wizerunku zawodu zaufania publicznego, by adwokaci cieszyli
się dobrą opinią i postrzegani byli lepiej
przez społeczeństwo. Jestem pewna,
że idziemy z postępem, pracujemy najlepiej jak umiemy, budujemy pozytywny
obraz adwokatury i działamy dalej.
Komisja ma w planach wdrażanie następnych projektów, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa
do współpracy, jednocześnie dziękując
tym adwokatom i aplikantom, którzy do
tej pory swoim zaangażowaniem wspierali wszystkie nasze działania.
Nr 58, Maj 2015
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AKCJA DLA POLONII
Opr. Adw. Bartosz Zacharek

PRO SZWEDZKIEJ.
BONO
Akcja została zorganizowana przez
Komisję do spraw Współpracy Międzynarodowej ORA w Łodzi oraz
Wydział Konsularny Ambasady RP
w Sztokholmie.
Nasza delegacja została bardzo serdecznie przyjęta przez Panią Minister Barbarę Sośnicką – Konsula
polskiego w Sztokholmie oraz przez
Pana Michała Cygana – Wicekonsula. Pobyt zaś rozpoczął się, po rozlokowaniu w pokojach gościnnych
ambasady, gdzie mieszkaliśmy, od
chwili spotkania z Panem Ambasadorem – Wiesławem Tarką.
Polski ambasador okazał się być
osobą sympatyczną, otwartą i dowcipną. W towarzystwie Konsula i Wicekonsula rozmowa z najwyższym
przedstawicielem
dyplomatycznym Polski w Szwecji była czystą
przyjemnością. Dla nas, jak sądzę,
najważniejsze było podejście tych
pracowników polskich służb dyplomatyczno-konsularnych do Adwokatury i adwokatów: pełne uznania
i szacunku. Niestety, obecnie wydaje się, że w miejscach, w których zwyczajowo wykonujemy nasz
zawód, już nikt nie traktuje w taki
sposób adwokatów i ich pracy.
Tego samego dnia mieliśmy jeszcze okazję zwiedzić centrum stolicy
Szwecji, błądzić po Starym Mieście
(Gamla Stan), zobaczyć niecodzienne i wyjątkowe Muzeum Vasa,
a także zakończyć dzień w jednym
z licznych staromiejskich pub’ów.
Naszą Koleżankę Małgorzatę Striżko poddano zaś niecodziennej próbie. Poproszona bowiem została
przez ambasadora o wyjaśnienie
kliku kwestii prawnych i w tym celu
Pan Wiesław Tarka zaprosił naszą
delegatkę do swojej rezydencji (położonej tuż obok budynku ambasa-
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dy). Spotkanie odbywało się przy
filiżance kawy, a że Koleżanka używa cukru, na stoliku znalazła się
ponadstuletnia, srebrna cukiernica
z tkwiącą w niej równie cenną łyżeczką. Małgorzata ruchem wykonywanym przecież tyle razy, że aż
automatycznym, chciała posłodzić
przygotowany dla niej aromatyczny
napój. Okazało się to jednak niemożliwe. Łyżeczka bowiem składała
się z niezliczonych drobnych oczek.
Zaczerpnięcie cukru było sztuką
niewykonalną. Nasza Koleżanka nie
byłaby adwokatem, gdyby nie podejrzewała w tej sytuacji jakiegoś podstępu lub próby. Otoczenie bowiem
było niezwykłe – rezydencja ambasadora. Rozmówca również – wysoki rangą dyplomata. Zwyczaje w takich kręgach i zasady savoir-vivre
przyprawią niejednego o ból głowy.
Małgorzata dyplomatycznie zatem,
niewidocznie dla ambasadora, podjęła szereg prób posłodzenia kawy,
które spełzły na niczym. W końcu, nie kryjąc uśmiechu, zwróciła
się wprost do ambasadora, pytając o metodę, jaką należałoby przyjąć dla realizacji tak przyziemnego
celu. Okazało się, że ambasador,
który objął funkcję miesiąc wcześniej, a w samej rezydencji, poddanej remontowi, zamieszkał dopiero
niedawno, nie poznał całego wyposażenia i nie zauważył, że w cukiernicy znajduje się ponadstuletnia łyżeczka do słodzenia… naleśników.
W pierwszym dniu naszego pobytu
mogliśmy zwiedzić Muzeum Vasa.
Dzięki uprzejmości władz Wydziału
Konsularnego mogliśmy to zresztą
uczynić nieodpłatnie. Jest to miejsce nietypowe i jedyne w swoim rodzaju. Kryje w swoim wnętrzu oryginalny wojenny okręt z początków
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W dniach 27 lutego – 1 marca
2015 r. adwokaci naszej Izby:
Małgorzata Striżko, Joanna
Pustelnik-Jaźwiec, Jacek
Podsiadło i Bartosz Zacharek,
uczestniczyli w przedsięwzięciu
porad prawnych pro bono dla
Polonii szwedzkiej.
XVII w. wraz z niemalże całym wyposażeniem. Jego fundatorem był
król szwedzki Karol Gustaw Waza,
który pozostawał w sporze ze swoim bliskim kuzynem, polskim królem
Zygmuntem III Wazą. Szwedzki monarcha odnosił liczne zwycięstwa –
nad Rzecząpospolitą, a także na terytoriach niemieckich. Ambicje miał
iście cesarskie, których ukoronowaniem miał być właśnie eksponowany obecnie okręt. W epoce Karola
Gustawa Wazy był to statek, jakiego
świat nie widział. Do jego budowy
zaangażowano najlepszych holenderskich specjalistów oraz fachowców miejscowych, a król Szwecji
osobiście nadzorował postępy prac.
Dzieło było ukończone w ciągu 2 lat
od rozpoczęcia robót. Okręt prezentował się imponująco – na trzech
pokładach rozmieszczono ponad
60 armat, a jego załogę stanowiło
około 200 marynarzy i ponad 300
żołnierzy. W niedzielę 10 sierpnia
1628 roku okręt wypłynął w swój
dziewiczy rejs. Wydarzenie to obserwował niemalże cały Sztokholm.
W momencie, gdy statek był na
środku Zatoki Sztokholmskiej powiał nieco silniejszy wiatr, Vasa pochylił się, przez uchylone furty działowe zaczęła się wlewać do środka
woda i po kilku chwilach zatonął.
Zdarzenie wzbudziło wiele podejrzeń: od dywersji holenderskiego
projektanta, przez wrogie działania Rzeczypospolitej po błąd kapitana statku. W rezultacie, nikomu

nie postawiono zarzutów, a sprawa ucichła, gdyż udało się wydobyć
z dna zatoki prawie wszystkie działa. Okręt spoczął na głębokości 30
metrów na dnie Zatoki Sztokholmskiej i pogrążył się w mule. Dzięki
temu przetrwał w doskonałym stanie. W latach 50-tych XX w. rozpoczęto starania mające na celu
wydobycie wraku. Najpierw należało dokładnie zlokalizować położenie jednostki, a następnie opracować metodę jej wydobycia na
powierzchnię. Inicjatorem tej akcji,
który odnalazł okręt i wydobył go
z dna zatoki był archeolog i historyk – amator Anders Franzén. Zdarzenie to miało miejsce 24 kwietnia
1961 roku, po 333 latach od zatonięcia Vasy.
Kolejny dzień naszego pobytu
w Sztokholmie, 28 lutego to dzień
pracy. Porady prawne były udzielane w budynku Wydziału Konsularnego Ambasady, który znajduje się
w aglomeracji sztokholmskiej, aczkolwiek na terenie gminy sąsiadującej ze stolicą Szwecji. Transport na
miejsce i opiekę w czasie wykonywania naszych obowiązków, zapewniali wspomniani już: Pani Barbara
Sośnicka i Pan Michał Cygan.
Akcja pro bono spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnej Polonii. Korzystający z pomocy prawnej byli, w przeważającej większości
przypadków, dobrze przygotowani
do spotkania z adwokatem. Mieli już
przygotowane pytania i zagadnie-
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nia, które chcieli omówić; niejednokrotnie byli dociekliwi, rozwijając przedstawiony problem prawny.
Zresztą, można było zaobserwować, że nasi klienci przychodzili
ze sprawami kompleksowymi, problemami, które pozostają do załatwienia w Polsce, a z racji stałego
zamieszkania w Szwecji – sprawami odkładanymi „na potem”, do tej
pory nierozwiązanymi.
Udzieliliśmy około 35 porad prawnych w godzinach od 10.00 do
16.00, przy czym cały ten czas
był rzeczywiście wypełniony pracą
wszystkich członków naszej delegacji. Kolejną bowiem specyfiką porad dla Polonii jest dość długi czas,

jaki trzeba poświęcić na rozmowę
z klientem i udzielenie mu porady.
Z jednej strony wynika to ze złożoności przedstawianych problemów,
o czym była już mowa; z drugiej zaś
– często przychodziło razem klika osób (najczęściej rodziny), które życzyły sobie wspólnej rozmowy
i wówczas zakres problematyki ulegał znaczącemu poszerzeniu.
Porady dotyczyły przede wszystkim problematyki z zakresu prawa
spadkowego i rzeczowego. Dawało
się zauważyć, że to właśnie kwestie
majątku pozostającego w Polsce,
nierozwiązanych spraw spadkowych, uregulowania na przyszłość
tego rodzaju problemów – są naj-

większą bolączką osób, które korzystały z naszej pomocy.
Oczywiście, pojawiły się również
sprawy z zakresu prawa rodzinnego,
związane z rozwodami, problematyka opieki nad dzieckiem, a także
różnego rodzaju kwestie dotyczące
prawa zobowiązań.
Po zakończonym dniu pracy, nasi
gospodarze zaprosili całą łódzką delegację na uroczystą kolację
w eleganckiej restauracji w centrum
Sztokholmu. Nie tylko serwowane dania były źródłem niezwykłych
doznań, ale również samo miejsce
ich konsumpcji. Sala restauracyjna
znajdowała się w kilka metrów pod
powierzchnią ziemi, w miejscu czę-

ściowo wydrążonym w skale (odsłoniętej na części ściany), a przeszkolone sklepienie tego pomieszczenia
zawisło kilka metrów nad płytą podwórza budynku.
Niedziela, 1 marca 2015 r. była
dniem naszego wyjazdu ze stolicy
Szwecji. Każdy z nas miał jeszcze
kilka godzin, które mógł poświęcić
na lepsze poznanie centrum Sztokholmu. Wracaliśmy zadowoleni,
gdyż, jak się okazało, nasz przyjazd
był oczekiwany, a osoby, które skorzystały z udzielonych porad prawnych rzeczywiście ich potrzebowały
i wyrażały wobec władz konsularnych swoje uznanie i wdzięczność
za tę wspólną akcję pro bono.
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Akcja pro bono
dobra robota
i efekt motyla.
Czy rozdawanie może prowadzić
do bogacenia?
Czy ruch motyla w Tokio może spowodować burzę pisakową w Ohio ?
Tej wiosny miała miejsce 9 edycja Pro
Bono. Wywołała one duże poruszenie
w środowisku adwokackim, o czym
świadczą liczne wpisy na grupach
dyskusyjnych portalu społecznościowego Facebook: Polska Palestra, Adwokatura Polska, a także publikacje
w Dzienniku Gazecie Prawnej w dodatku Prawnik. Także moim zdaniem,
akcja zainicjowana przed laty, przez
Panią Prezes NRA Joannę Agacką –
Indecką zasługuje na profesjonalną
analizę i otwartą debatę środowiskową.
Gdy ruszała pierwsza edycja akcji Pro
Bono, największym wyzwaniem dla
organizatorów tej akcji były kwestie
dotarcia do mediów i adwokatów z komunikatem o nowej inicjatywie i przygotowanie Okręgowych Rada Adwokackich do wykonania tego zadania,
zapewniając im odpowiednie wsparcie.
Czy sama akcja była tak medialna?
Pierwsze pewnie tak, ale za każdym
razem do akcji dodawano jakiś element wyróżniający ją na tle poprzednich edycji. Jednym z tematów przewodnich był np. VAT od usług pro
bono, uderzający w uczestników tego
przedsięwzięcia i zwiększający koszt
niesienia pomocy najuboższym. Właśnie najubożsi byli docelowymi adresatami akcji, ale siła komunikatu była
tak duża, że dotarliśmy z nim także do
tych, którzy poczytali akcję za okazję do niepłacenia za poradę prawną
mimo posiadanych środków. Z punktu widzenia samej akcji, zarówno wobec adwokatów, którzy wsparli ją swoim uczestnictwem, jak i organizatorów
chcących pomagać a nie rozdawać
pracę Koleżanek i Kolegów, pojawiły
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się na plakatach informacje o tym, iż
jest kierowana do osób w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
Tego komunikatu zabrakło w tegorocznej edycji, co z pewnością wpłynęło na bardzo dużą ilość udzielonych
porad i zainteresowanie samą akcją,
ale i negatywne głosy dotyczące celu
i potrzeby przeprowadzania takiej akcji. Czy jednak rzeczywiście stało się
coś złego?
Potrzeba wsparcia najuboższych nie
wymaga uzasadniania, ani przekonywania kogokolwiek, jednak rozważenia i przeanalizowania wymaga forma,
w jakiej tę pomoc najbardziej potrzebującym dostarczymy.
Nie mam, ale jestem wdzięczny.
Od lat w Naszej Izbie praktykowany
jest z dużym powodzeniem dyżur Koleżanek i Kolegów Adwokatów, którzy
wraz z aplikantami niosą pomoc najbardziej potrzebującym.
Zaletą tej formy jest ograniczanie
przypadków udzielania pomocy osobom, które stać na usługi prawnicze, zdobywanie doświadczenia przez
młodych adeptów zawodu pod okiem
starszych kolegów. To element nauki
nie tylko norm prawnych, ale i bycia
adwokatem.
Długofalowe przedsięwzięcie wypełnia misję Izby w zakresie codziennego wspierania lokalnej społeczności
w sprawach wymagających rozwiązania i pomocy w czasie, gdy się pojawiają a nie w czasie gdy pojawia się
jednodniowa akcja.
Za mało mówimy o tych koleżankach
i kolegach, którzy są cisi i skuteczni
w niesieniu pomocy, bez fanfar, każdego tygodnia dając potrzebującym
pomoc prawną gdy jej potrzebują.
Akcja uzupełnia tą potrzebę, ale sama
w sobie nie jest już tak altruistyczna,
bowiem idą za nią określone profity.
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Opr. Adw. Bartosz Prusiński

Pierwszym jest duży rozgłos nadawany jej przez media, co jest świadomym działaniem PR (Public Relation
– przyp. red.) Adwokatury, o której
w czasie akcji mówi się dobrze.
Uczestniczymy tu w pewnej grze dotyczącej wymiany dóbr w społeczeństwie, która sprowadza się do następującego mechanizmu.
Nasi Adwokaci decydują się przekazać określone dobro jakim jest ich
wiedza i czas, o pewnej wartości, dla
tych którzy przyjdą skorzystać z tego
dobra.
To zachowanie jest oceniane jako dobre i pożądane, dlatego inni ludzie
nie mający takiej możliwości, współuczestniczą w tej akcji promując ją
i oddając swoje dobra na jej użytek jakimi jest wiedza i czas, w tym przypadku antenowy.
Wszystkich ich nagradza autorytet zewnętrzny obejmując akcję patronatem
honorowym, co dalej dystrybuuje komunikując na zewnątrz do swoich wyborców.
Adwokaci biorący udział w tej akcji
oczywiście pojawiają się w mediach
informujących o samej akcji, bowiem
te wskazują adresy kancelarii w których pomoc jest udzielana.
Pomoc jest udzielana co do zasady
w kancelarii adwokata, aby klient wiedział gdzie wrócić lub kogo polecić.
Adwokaci dobrze pracują a prasa
o tym pisze, więc jest dobry komunikat, wszystkim potrzebny.
Ta część akcji, to nic innego jak reklama adwokatów i adwokatury oraz mediów i autorytetów, za którą w normalnym obiegu dóbr musieliby zapłacić.
Czy klient płaci za tę usługę?
Oczywiście tak choć nie każdy, bo
w tym łańcuszku jest miejsce i na
zapłatę klienta w postaci wdzięczności, która pociąga za sobą jeden

za najmocniejszych determinantów
działania, jaką jest spłata tego długu wdzięczności. Klient jest przekaźnikiem informacji o adwokacie
i kancelarii, w której był. Sami tego
doświadczamy w życiu zawodowym,
wypełniając miejsce reklamy – poleceniem przez klientów. Wszyscy są
zadowoleni, więc dlaczego tyle niezadowolenia w tej akcji?
Mam, ale nie zapłacę.
Zastanówmy się czy korzystanie z tej
akcji przez osoby, które mogłyby i powinny zapłacić za usługę adwokata,
jest czymś dobrym czy czymś złym, bo
na pewno jest tym co powoduje sprzeciw wobec akcji pro bono?
Wiedza o zachowaniach klientów pozwoliłaby wykorzystać obecność takich osób w kancelariach do przekazania im i innym uczestnikom rynku
usług prawnych, pewnych komunikatów pożądanych z punktu widzenia
potrzeb adwokatury.
Czy ktoś z Państwa potrzebuje ubogich i niepłacących klientów?
Pewnie nikt, więc i poświęcanie swego czasu na dotarcie do tych klientów
uważacie Państwo za zbędne, co więcej wielu klientów dotarło już do Państwa mimo, że wolelibyście Państwo
aby na ich miejscu byli bogaci i płacący.
Akcja jak się okazało od początku ma
potencjał docierania do klientów mających środki, ale nie chcących płacić
za usługi prawne. Przez wielu z Państwa postrzegane jest to jako niepożądany skutek uboczny naszej akcji. Ja
natomiast widzę, że jest to skutek naturalny i bardzo wartościowy, tylko my
do tej pory nie byliśmy zainteresowani
jego wykorzystaniem.
Faktem jest, że akcja kierowana do
jednego kręgu odbiorców dotarła
do innego. Możemy oczywiście tym

ostatnim zakazać brania udziału w tej
akcji na zasadach w niej określonych,
ale możemy także doprowadzić do
zmiany ich zachowań konsumenckich.
Osoby te są o tyle ważne, że mają już
uświadomioną potrzebę skorzystania
z usług adwokata, czyli połowa pracy
za nami, teraz trzeba pochylić się tylko nad uświadomieniem im korzyści
płynących z korzystania z odpłatnych
usług adwokackich.
Rozdawać by sprzedawać.
Tak, właśnie dostający a nie płacący
choć mający, są szansą na wprowadzenie do tego systemu wymiany dóbr
realnego pieniądza, którym adwokaci
opłacają swoje rachunki. Takiej szansy nie ma w przypadku klientów chcących zapłacić, ale nie mających środków. Im trzeba pozostawić możliwość
odwdzięczenia się - nawet stymulowaną w określony sposób.
Niestety dla tej części klientów nikt
oferty nie przygotował, nikt nie przygotował też biorących udział w akcji do
rozmów zmierzających do zamiany wizyty nieodpłatnej, na odpłatną współpracę.
Wreszcie nikt nie zaprosił sceptycznych do akcji darmowego rozdawnictwa swej wiedzy i doświadczenia adwokatów, do wsparcia akcji ofertą
odpłatnych usług adwokackich w najnormalniejszym na świecie modelu
promocji usługi opartej na łączeniu
produktu nieodpłatnego z produktem
odpłatnym.
Sama sprzedaż to nie wszystko, jest
jeszcze edukacja właśnie tych klientów, którzy świadomości potrzeby korzystania z odpłatnych usług nie mają.
Akcja to właśnie czas mówienia o jednej i o drugiej stronie świadczenia pomocy prawnej, o promowaniu idei
korzystania z odpłatnych usług adwokata, bo są one warte swej ceny i dają
korzyści, które możesz sprawdzić właśnie w trakcie akcji przekonać się, że
nie marnujesz swoich pieniędzy. Do
przeprowadzenia akcji, w której nie
obrazimy się na to, że przyszli do nas
nie tylko ubodzy i potrzebujący, ale też
potrzebujący a wcale nie ubodzy i możemy im pomóc, potrzeba dużej świadomości zawodowej adwokatów, by
wykorzystać pełen jej potencjał.
Aby to mogło mieć miejsce musi nastąpić redefinicja adresatów akcji, tak
aby poszerzać krąg jej odbiorców
a nie zawężać. W ślad za taką decy-

zją
winno iść
wsparcie
dla adwokatów podejmujących to wyzwanie,
aby byli przygotowani na
wizytę każdego klienta i wykorzystanie tej szansy nawiązania
relacji z nim, które z kolei będą prowadzić do współpracy zawodowej.
O jakim wsparciu mowa?
Pomysłodawcy akcji stworzyli przed
laty know how i markę, która jest
rozpoznawana i bardzo łatwa do promowania. Teraz czas na wsparcie dla
jej uczestników w postaci materiałów promocyjnych dedykowanych do
klientów, którzy mają już uświadomione potrzeby korzystania z usług adwokata, ale nie mają jeszcze uświadomionych potrzeb płacenia za te usługi.
Materiały te winny zawierać treści,
które dostarcza się podczas procesu
sprzedaży na etapie rozwiewania wątpliwości przed zawarciem transakcji.
Szkolenia adwokatów sfinansowane
przez Izbę, oraz materiały promocyjne
od spotów dla mediów, przez foldery
dla klientów, powinny być zachętom
i wyrazem realnego wsparcia w wykonywaniu zawodu szczególnie przez
startujących na rynku usług prawnych.

go człowieka przynosi
także wymierne korzyści i jest
dobra, a ci którzy nie biorą w niej osobistego udziału, wnoszą swój wkład
w postaci właśnie takich świadczeń,
jak przeznaczenie części funduszy samorządowych na wsparcie działań,
z których korzyść odnoszą wszyscy,
bowiem następuje poszerzenie rynku
zbytu usług dla kolegów nie biorących
udziału w akcji.
Płacąc za narzędzia dla kolegów powiększamy swój rynek o świadomych
zapłaty klientów, którzy są już przygotowani do odpłatnego korzystania

z naszych usług.
Efekt uboczny staje się szansą na
zmianę zachowań sprzedażowych
w postaci zgniatania cen na rynku usług prawnych, zamieniając ten
trend na świadome wybory zakupu
usług w Naszych kancelariach. Warto więc wykorzystać energię małego
motyla do wielkich zmian, bo gdy już
wieje wiatr zmian, można budować
schrony lub wiatraki. Ja zachęcam do
budowania wiatraków.

Dlaczego trzeba finansować te
szkolenia i wspierać kolegów, którzy biorą udział w tej akcji?
By pokazać, że praca na rzecz drugieNr 58, Maj 2015
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„Prześniona rewolucja” Andrzeja
Ledera, to jedna z najważniejszych
książek ostatnich lat, bez przeczytania
której trudno zrozumieć współczesną
Polskę i współczesnych Polaków.
Jest to bowiem książka o tym, jaki
jest rodowód dzisiejszych Polaków,
jak sami siebie postrzegają, a także
o tym, jak bardzo zmitologizowane
jest ich postrzeganie swojej historii
i jak wielkie mają trudności z określeniem własnej tożsamości.
Współcześni Polacy to w drugim,
góra w trzecim pokoleniu, w olbrzymiej większości, potomkowie
chłopstwa, klasy społecznej, która swoje obywatelstwo, rozumiane
jako pełnoprawny udział w politycznym, gospodarczym i kulturalnym
życiu narodu uzyskało na skutek
wielkiej rewolucji społecznej, jaka
dokonała się w Polsce w latach
1939 – 1956, rewolucji - do czego odwołuje się tytuł książki - przez
współczesnych Polaków „prześnionej”, to znaczy całkowicie wypartej
ze zbiorowej świadomości, tak jakby się nigdy nie wydarzyła.
A rewolucja wydarzyła się przecież,
jej dramatyczny, naznaczony tragedią milionów ludzi przebieg, tak
samo jak i głębokość dokonanych
przez nią zmian, nie znajduje precedensu w całej polskiej historii.
Trudno w niej szukać porównywalnego chociażby procesu, w którym
znikają, w dosłownym tego słowa
znaczeniu, bo znikają z powierzchni ziemi, całe klasy społeczne, kiedy to rękoma obcych potęg unicestwione zostają dwie wielkie grupy
społeczne - wywodzące się z dawnej szlachty warstwy urzędnicze,
wojskowe i ziemiańskie oraz ponad
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Opr. adw.
Artur Kmieciak

Andrzej Leder. „Prześniona rewolucja: ćwiczenie z logiki historycznej”. Wydawnictwo
Krytyki Politycznej. Warszawa 2014.

trzymilionowa społeczność żydowska.
Bez tej brutalnej rewolucji, dokonanej, co należy raz jeszcze podkreślić, rękoma najeźdźców, nie byłby
możliwy - jakkolwiek szokująco by
to nie brzmiało - gigantyczny awans
społeczny milionów polskich chłopów, żyjących jeszcze do września
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1939 r. w warunkach, jak to kiedyś
opisano, „spóźnionego średniowiecza”. Do wybuchu II wojny światowej polscy chłopi nie byli podmiotem polskiej historii, pojawiali się
w niej sporadycznie, w sytuacjach
wyjątkowych, choć w wolnej już Polsce formalnie mieli pełnię praw obywatelskich, to ich realne życie nie-

wiele się różniło od tego, jakie przez
setki lat wiedli ich pańszczyźniani
przodkowie. Nie mogli samodzielnie
decydować o swoim życiu, dziecko
urodzone w chłopskiej chacie w latach trzydziestych mogło być pewne tego, że w chłopskiej chacie spędzi resztę swojego, nie tak zresztą
długiego, życia. Sytuację pogorszył
wielki kryzys lat trzydziestych oznaczający dla polskiej wsi już nie tylko brak cywilizacyjnego rozwoju ale
- szczególnie we wschodnich województwach - cywilizacyjny regres,
o czym świadczą meldunki polskich
urzędników z tamtych terenów (na
przykład o powrocie pod wiejskie
strzechy łuczywa).
Wojna wszystko zmienia. Eksterminacja polskich Żydów, wydarzenie o znaczeniu daleko wykraczającym poza naszą tylko historię,
w Polsce oznacza likwidację żywiołu mieszczańskiego. Natomiast
działania obu okupantów: niemieckiego i sowieckiego wymierzone
w polskie elity doprowadzają do likwidacji kierowniczej warstwy ziemiańskiej, klasy społecznej w Polsce od wieków uprzywilejowanej,
klasy z której wywodziły się polityczne, gospodarcze i kulturalne elity kraju, a szczególnie jej warstwy
urzędniczo-wojskowe, przez obu
okupantów niszczone ze szczególną zajadłością. W powstałą w ten
sposób społeczną próżnię wdzierają się masy chłopskie stając się po
raz pierwszy podmiotem dziejącej
się właśnie historii. Po raz pierwszy miliony ludzi mogą samodzielnie
decydować o własnym losie, choć
te pierwsze, samodzielne decyzje,
podejmowane są w warunkach całkowitego załamania porządku społecznego, także porządku etycznego, w warunkach, w których stary
porządek jest z premedytacją unicestwiany, a nowy dopiero się rodzi.
Ten wielki proces społeczny nie odbywa się jednak na zasadzie bezwładności, w którym bierne masy
chłopskie siłą społecznej inercji zajmują miejsce zwolnione za sprawą działań nazistów i komunistów.
Przeciwnie, wielu marzy o wyrwaniu się z błędnego koła niezmierzonej nędzy polskiej wsi już od czasów
przedwojennych. W nowych, wojennych i powojennych warunkach, realizacja tych marzeń wydaje się
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wreszcie całkiem prawdopodobna.
Wymarzona ziemia, warsztat rzemieślniczy czy wiejski sklepik wydaje się być w zasięgu ręki. Pozostały po zamordowanych Żydach
majątek, a właściwie pozostawione przez Niemców resztki tego majątku, znajdują nowych właścicieli,
z których wielu sięga po niego za
cenę popełnienia czynów strasznych, czynów, jakich w normalnych
warunkach nigdy by nie popełniło.

Okrucieństwa wobec
ocalałych z niemieckiej
obławy, ukrywających
się Żydów, wbrew
dominującemu powszechnie
w Polsce przekonaniu,
nie miały charakteru
jednostkowego i bynajmniej
nie były wyłącznym dziełem
zdemoralizowanych,
współpracujących
z okupantem jednostek ale
miały charakter powszechny
i dokonane zostały rękoma
także i zwykłych ludzi,
są jednak fragmentem
znacznie szerszego zjawiska,
jakim było masowe
doświadczenie przemocy
w miejscu, w którym starły
się dwa dwudziestowieczne
totalitaryzmy.

Pomijając już monstrualności wywołane działaniami wojennymi czy
hitlerowskim i komunistycznym terrorem, to wśród doświadczeń wielu zwykłych ludzi wymienić należy cierpienia wywołane takimi
zjawiskami, jak masowe, brutalne
rekwizycje żywności, koszmar powojennych migracji, czy w końcu
powszechny bandytyzm, zjawisko
z którym nie mogła uporać się już
II Rzeczpospolita, a którego zasięg
i skutki przerażały autorów raportów słanych do Londynu z Delegatury Rządu na Kraj.
To właśnie bandytyzm miał być,
zdaniem wielu historyków, na czele
listy zagrożeń dla bytu narodowego,
wyprzedzony jedynie przez skutki
eksterminacyjnej polityki okupantów. Autor „Prześnionej rewolucji”
odwołuje się w tym momencie do
innej, głośniej książki ostatnich lat,
a jest nią „Wielka trwoga. Polska
1944 – 1947. Ludowa reakcja na
kryzys” Marcina Zaremby. Opisane w niej zjawiska zupełnie wywracają nasze tradycyjne wyobrażenia
o ostatnich latach wojny i reakcjach
na jej wydarzenia, które miały miejsce tuż po jej zakończeniu. Zaremba opisuje bandytyzm jako zjawisko
masowe, będące udziałem całych
zorganizowanych
społeczności,
przywołuje przykład „bandyckich
wsi” na Lubelszczyźnie, w których
wielu przedstawicieli męskiej populacji trudniło się rozbojem. Dla An-

drzeja Ledera to jednoznacznie
negatywne zjawisko ma także, paradoksalnie, także i inną, mniej
ciemną stronę. „Jednak w owej rewolcie, zamęcie i chaosie” kryła się
ogromna energia. Nie lubimy bandytów, ale trzeba pamiętać, że dla
bardzo wielu ludzi – od pokoleń pozbawionych podmiotowości – był to
pierwszy okres, kiedy sami i na własną odpowiedzialność podejmowali
decyzję”.

Równolegle dokonuje
się drugi kluczowy akt
wielkiej rewolucji. Jest nim
likwidacja politycznych
i kulturalnych elit narodu,
owej uprzywilejowanej
w wolnej Polsce warstwy
urzędniczo-wojskowoziemiańskiej o szlacheckim
rodowodzie. Sposób
w jaki się to dokonuje jest
w miarę dobrze poznany:
począwszy od planowej,
eksterminacyjnej działalności
hitlerowców, przez Katyń
i wywózki, tragedię powstania
warszawskiego, stalinowski
terror i powojenny program
wielkich wywłaszczeń.
To wszystko się dzieje na poziomie
faktów. Wielka rewolucja społecz-

Andrzej Leder (1960) – filozof kultury.
Studiował medycynę i filozofię. Kieruje
Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN. Autor książek.:
Przemiana mitów, czyli życie w epoce
schyłku. Zbiór esejów(1997); Nieświadomość jako pustka (2001); Nauka
Freuda w epoce Sein und Zeit (2007).
W latach 1992–2012 był członkiem zespołu czasopisma „Res Publica Nowa”,
pisał m.in. do czasopisma „Ozon”.

na nie dokonuje się wszakże jedynie
na poziomie faktów, nie mniej ważny jest poziom symboliczny. Każde społeczeństwo dysponuje zbiorem pewnych wyobrażeń i symboli.
Rewolucja nie może dokonać się
w pełni jeśli nie dokona się także
na poziomie symboli i wyobrażeń,
w przestrzeni, którą autor „Prześnionej rewolucji” nazywa polem
symbolicznym. Pierwszym krokiem
jest oczyszczenie tego pola z dawnych symboli, mitów i wyobrażeń,
drugim jest wypełnienie tego pola
nową, rewolucyjną treścią. Komuniści zdają sobie z tego sprawę
stąd, w pierwszej kolejności, uderzają w tych, którzy z racji pochodzenia, tradycji, wiary, zawodu, czy
pełnionej funkcji uosabiają symbole
i mity dawnego świata. Nie są jednak w stanie poradzić sobie z etapem drugim, nie są w stanie narzucić masom własnej symboliki
i nowych wyobrażeń.
Przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej pole symboliczne pozostaje niezagospodarowane
przez komunistów, nowe symboNr 58, Maj 2015
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le nie są w stanie ukryć swojego
importowanego, sowieckiego pochodzenia co, paradoksalnie, służy przetrwaniu, a nawet odrodzeniu
symboli rodem ze starego świata,
jak w przypadku powojennego renesansu bardzo specyficznej formy ludowego katolicyzmu.
Podobnie praktyka społeczna charakteryzuje się szczególnym pomieszaniem nowego, industrialnego i kolektywnego porządku ze
stosunkami przeniesionym żywcem
z przedwojennego folwarku. Komunistyczni notable zarządzają wielkim zakładami pracy na tych zasadach, na jakich dziedzic zarządzał
wiejskim przedwojennym folwarkiem, są to przecież jedyne metody zarządzania, jakie dyrektorzy
socjalistycznych
przedsiębiorstw
i zjednoczeń mieli okazję kiedykolwiek poznać. Niżej podpisany pozwoli sobie w tym miejscu na drobną dygresję, a dotyczy ona właśnie
folwarcznych relacji, jakimi, w opinii
psychologów biznesu i zachodnich
menadżerów, mają się charakteryzować stosunki pracy w polskich
oddziałach wielkich międzynarodowych korporacji. Okazuje się, że folwark nie daje się egzorcyzmować
z głów także i dzisiejszych, kapitalistycznych menadżerów.
Polscy komuniści ponoszą porażkę nie tylko w sferze symbolicznej,
nie udaje się im ani industrializacja gospodarki, ani modernizacja
chłopskiego w swojej masie społeczeństwa. Udaje im się tylko masowa migracja milionów ze wsi do
miast, co jest zresztą początkiem
końca systemu w chwili kiedy owe
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miliony zapragną politycznej podmiotowości. W czasach karnawału „Solidarności” domagające się
uznania swojej podmiotowości masy
robotnicze nie mogą przewidzieć, że
w przyszłości, po zawartym porozumieniu między opozycją demokratyczną a generalicją, prawdziwym
zwycięzcą okaże się nowa klasa
społeczna, dzisiejsza klasa średnia, klasa którą współtworzą obie
dogadujące się przy Okrągłym Stole strony, a które tak naprawdę łączy
wspólna genealogia, sięgająca korzeniami lat 1939 – 1956.

W ten sposób dokonała
się radykalna społeczna
rewolucja, która zdaniem
Andrzeja Ledera, brutalnie
przeorała tkankę polskiego
społeczeństwa i w ten
sposób stworzyła sprzyjające
warunki dla powstania,
a następnie dla dynamicznej
ekspansji współczesnej
klasy średniej. To właśnie
klasa średnia jest głównym
beneficjentem zmian, jakie
miały miejsce po przełomie
1989 r., a który to przełom
był zwieńczeniem procesów
uruchomionych wraz
z wybuchem drugiej wojny
światowej. Przełom polityczny
1989 r. i postępująca za
nim radykalna reforma
gospodarcza zakończyła
proces formowania się
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współczesnej klasy średniej,
nowej klasy „hegemonicznej”,
która choć sama niezwykle
zróżnicowana, decyduje
o zasadniczych kierunkach
rozwoju politycznego
i ekonomicznego kraju. To
właśnie współczesnej klasie
średniej Polska zawdzięcza
swój spektakularny rozwój
ostatnich lat, a w każdym
razie, bez jej udziału, trudno
sobie taki rozwój w ogóle
wyobrazić. Bez rewolucji
społecznej lat 1939 –
1956, bez wyrwania
się z przeklętego kręgu
wyznaczanego na całe
stulecia przez wieś i przez
folwark nie byłoby to możliwe.
Problem jednak polega na tym, że ta
dynamiczna, idąca od sukcesu do sukcesu, polska klasa średnia nie chce
o tym wszystkim pamiętać. Nie chce
pamiętać o swoim rodowodzie, o swoich prawdziwych korzeniach, karmiąc
się fikcjami o rzekomo szlacheckim pochodzeniu lub bezkrytycznie przejmując
hiperglobalne wzorce (czego dobrym
przykładem dla autora „Prześnionej rewolucji” jest kariera, jaką wśród współczesnego polskiego mieszczaństwa
cieszy się sushi). Wystarczy zresztą
krótka wycieczka po przedmieściach
polskich miast aby od razu zrozumieć,
do jakiej tradycji odwołuje się klasa
średnia budując niefunkcjonalne pseudodworki, karykaturalnie pomniejszone

do skali, jaką narzuca powierzchnia typowej działki budowlanej.
Wielka, nie mająca w polskiej historii
precedensu, zmiana społeczna została całkowicie wyparta ze świadomości
ludzi, którzy jej właśnie zawdzięczają
swoją dzisiejszą pozycję. Rewolucja lat
1939 – 1956 jest w świadomości społecznej całkowicie nieobecna, nie stała się częścią tożsamości klasy średniej, nie została przeżyta świadomie,
nie stała się przedmiotem rozumnej refleksji, została przeżyta jakby we śnie
i stąd, dla Andrzeja Ledera, jest rewolucją „prześnioną”. Dla autora w tym
powszechnym wyparciu, w zepchnięciu
rewolucji do społecznej podświadomości, upatrywać należy przyczyn tej niepewności co do własnej tożsamości,
jaka charakteryzuje klasę średnią, co
z kolei rzuca cień na całe polskie społeczeństwo, które traci orientację w wyobrażeniach na swój temat, na temat
swojej przeszłości, swojego miejsca
w świecie i zadań jakie przed nim stoją.
„Uświadomienie sobie swojego miejsca” wymaga jednak uznania trudnej
genealogii. Uznania, że prawie wszyscy jesteśmy dziećmi owej nieszczęsnej, przeprowadzonej cudzymi rękami,
okrutnej rewolucji, przeorania polskiej
tkanki społecznej. Oznacza to – jeszcze raz – wzięcie odpowiedzialności za
to, co wówczas się stało. Uświadomienie sobie, że nasi ojcowie czy dziadowie brali, wchodzili, przymykali oczy,
ba, zabijali, donosili, zdradzali. Ale też
podejmowali decyzje i wyzwania, wędrowali myślami w przyszłość, budowali zręby nowego społeczeństwa. To
jest współczesna, przyszłościowa –
a nie tylko moralna funkcja takich aktów jak wzięcie odpowiedzialności za
Jedwabne. Moralna dotyczy oddania
sprawiedliwości innym, przyszłościowa – wzięcia odpowiedzialności za
siebie.
Konieczne jest wzięcie odpowiedzialności za wiele jeszcze spraw,
takich chociażby jak powojenny
los Niemców, Mazurów i Ślązaków,
wojna domowa lat 1944 – 1948,
chłopskie dziedzictwo i inne, często nadal nierozpoznane. To wszystko jest konieczne, by obudzić się
ze snu, w którym największa historyczna transformacja polskiego
społeczeństwa jawi się jako koszmar – przerażający, sycący skryte
pragnienia, przeżyty bez świadomości”.
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Kongres
Kobiet
Opr. adw.
Anna Szczepaniak

nowa jakość w życiu
społecznym

Dwa lata temu miałam okazję poznać i brać udział w I-Łódzkim Kongresie
Kobiet. Niewiele wiedziałam wówczas o Kongresie Kobiet poza tym, że firmują
go nazwiska znanych kobiet, takich jak Magdalena Środa, Monika Płatek,
Barbara, Labuda, Dorota Warakomska, Kazimiera Szczuka i wielu innych.
Kongres odbył się w kwietniu 2013
roku i składał się z panelu głównego
i paneli tematycznych. Co mnie wówczas zadziwiło to rzadko spotykany
entuzjazm organizatorek i uczestniczek Kongresu. Entuzjazm, jakiego od
dawna nie widziałam. Uczestniczkami
Kongresu były kobiety mieszczące się
w zupełnie różnych przedziałach wiekowych, zarówno singielki, jak i żony
i matki. Nie zabrakło także licznej grupy seniorek, ale również pań nadal
czynnych zawodowo. Bliżej nieokreślona siła spowodowała, że w jednym
miejscu i czasie postanowiły spotkać
się i podyskutować kobiety, niezależnie od wieku, wykształcenia, czy wykonywanej profesji. Przedstawicielki
biznesu, sztuki, prawniczki, urzędniczki państwowe, pracownice społeczne,
polityczki, socjolożki, historyczki, nauczycielki czy filolożki. Kobiety będące na różnym etapie życia, mające rozmaite, niekiedy rozbieżne cele
i aspiracje oraz pasje życiowe. Odkryłam, że te wszystkie kobiety łączy
jakaś wspólna sprawa, dla której pragną się ze sobą spotykać i dyskutować. Zaczęłam się zastanawiać, skąd
ta potrzeba u tych wszystkich kobiet.

Już od kilku lat odbywał się przecież
coroczny Kongres Kobiet w Warszawie. Coraz to nowe miasta w Polsce
organizowały swoje kongresy regionalne. I nie poprzestawały na jednym.
Kończył się kongres, a już była mowa
o następnym. Jakie kolejne tematy ważne dla kobiet trzeba poruszyć,
który punkt okazał się tak ważny, że
należy go rozwinąć, zaprosić ekspertów, na co zabrakło czasu, jaka istotna
sprawa wypłynęła w czasie dyskusji.
Wielkie kontrowersje wywołał tzw.
„system suwakowy” w czasie ostatnich wyborów do parlamentu europejskiego. Wszak kobietom suwak
nie jest potrzebny. Przecież kobiety
są już w polityce. Zresztą większości
kobiet polityka w ogóle nie interesuje. Pewien skrajnie prawicowy polityk
uważa nawet, że i prawa wyborcze
kobietom są nie potrzebne- przecież
i tak głosują tak jak ich mężowie (ojcowie). Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa. W sejmie obecnie jest 24% kobiet. W senacie mniej
niż 15% . Są obecne, ale czy ktoś ich
słucha? Na czele żadnej większej partii politycznej nie stoi kobieta. Rzadko
zapraszane są do debat publicznych.
Jeśli w nich uczestniczą, są w przeważającej mniejszości. Nie zawsze są
dopuszczane do głosu. A przecież kobiety mają równe prawa do zajmowania się polityka zagraniczną, obronnością czy przemysłem zbrojeniowym,
a w pewnych dziedzinach z pewnością większe kompetencje, jak w sprawie zasiłków rodzinnych, żłobków czy
funduszu alimentacyjnego. Niewątpliwie są to sfery życia zdominowane przez kobiety. Dlaczego kobiety
spotykają się na kongresach kobiet?
Pragną rozmawiać o sprawach dla
nich ważnych, bo mają wiele do powiedzenia. Chcą być obecne w życiu
politycznym, żeby współdecydować
w imieniu kobiet o sprawach, które ich
dotyczą. Bo kobiety wspaniale sprawdzają się we władzach samorządowych i mają ambicje polityczne. Jako
czynne zawodowo żony i matki są doskonałymi organizatorkami. Mają wykształcenie i kwalifikacje. Znają swoją
wartość i domagają się, aby ich prawa były respektowane. Mają własne
zdanie i nie chcą ograniczać się do roli
paprotki, ozdoby w męskim towarzystwie. Nie godzą się na dyskryminację
ze względu na płeć, której przejawem
są chociażby o ponad 20% niższe zaNr 58, Maj 2015
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robki kobiet na równorzędnych z mężczyznami stanowiskach. Chcą wreszcie przełamać stereotypy, prowadzące
m.in. do wtórnej wiktymizacji ofiar
przestępstw seksualnych. Przykładowo takie, że to kobieta się przyczyniła, sprowokowała gwałciciela, bo
miała na sobie krótką spodniczkę. Po
nagłośnionym w mediach brutalnym
gwałcie w lesie kabackim feministki
maszerując w proteście wołały „Dokądkolwiek idziesz i jakkolwiek jesteś
ubrana, nikt nie ma prawa Cię gwałcić”. Feministki nie walczą przeciwko
mężczyznom, ale walczą o sprawę.
O rodzinę w której jest wzajemny szacunek. O prawo do decydowania o sobie - swoim życiu, ścieżce zawodowej,
o kontrolowane macierzyństwo.
Feminizm trzeciej fali (zwany postfeminizmem), którego jesteśmy świadkami to ruch niezwykle różnorodny,
co jest jego główną siłą. Wskazuje na różnorodność kobiecych perspektyw i doświadczeń, uwikłanych
w odmienność religijną, rasową, kulturową czy ekonomiczną. Przywiązuje dużą wagę do wpływu języka na
rzeczywistość społeczną. Stąd nowe,
żeńskie nazwy zawodów. I oczywiście tematyka genderowa, odróżnienie ról narzuconych nam społecznie
od tych, które determinuje biologia.
Kongres Kobiet nie jest partią polityczną. To stowarzyszenie, w którym jest
miejsce dla różnych kobiet o różnych
poglądach, celach i priorytetach życiowych. To wielki, tęczowy parasol,
pod którym skupiają się różne organizacje kobiece i równościowe. To
platforma do partnerskiej współpracy
i wymiany doświadczeń. Przykładem
jest największa w Polsce organizacja
feministyczna - Fundacja Feminoteka z Joanną Piotrowską na czele i jej
warsztatami Wendo. Kongres Kobiet
to miejsce, w którym kobiety bezpartyjne i z różnych partii politycznych dzielą się swoim doświadczeniem z tymi, które dopiero stawiają
w polityce pierwsze kroki. Z Kongresem współpracuje również Akceptacja - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób LGBT, pod której skrzydłami
zorganizowana została kilka lat temu
niezwykła kampania billboardowa ze
zdjęciami znanych Polek i Polaków
wraz z ich homoseksualnymi dziećmi.
Feminoteka wraz z Kongresem Kobiet
walczyły o ratyfikację Konwencji antyprzemocowej. 5 grudnia 2014 r. w War-
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szawie odbył się przed Sejmem zorganizowany przez KK Marsz Pand (dla
niewtajemniczonych - panda to w żargonie policyjnym kobieta z podbitymi oczami). Po uchwaleniu konwencji
przez Sejm cała Polska wysyłała maile
z przygotowaną przez KK treścią petycji do Senatu i Prezydenta o uchwalenie i podpisanie konwencji. 14 lutego 2015 r. prawie 50 miast w Polsce
zatańczyło wraz z ponad 200 innymi
krajami w ramach akcji One Bilion Rising „Powstań Przemów Tańcz” taniec przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych
- narażonych trzykrotnie częściej na
przemoc niż inne kobiety. Organizatorem akcji jest Fundacja Feminoteka,
a ambasadorką OBR w Łodzi była sędzia Anna Maria Wesołowska, od lat
zaangażowana w problematykę zwalczania i przeciwdziałania przemocy.
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W zeszły weekend odbył się I Kongres
Kobiet w Słupsku pod patronatem Roberta Biedronia i marszałkini sejmu
Wandy Nowickiej pod hasłem „Uwolnić energię kobiet”. Dwa dni trwał
II Łódzki Kongres Kobiet w 2014 r.,
gdzie wśród wielu innych paneli tematycznych znajdował się panel prawniczy, na którym omawiane były prawne
aspekty małżeństwa i konkubinatu. Po
II ŁKK organizowany został przez Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet
cykl miesięcznych bezpłatnych warsztatów dla kobiet i ich rodzin “Quo Vadis
Femino” prowadzonych przez specjalistów w różnych dziedzinach. Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet stworzyło również Kuźnię Przedsiębiorczości.
We wrześniu na warszawskim Torwarze odbędzie się VII Kongres Kobiet
pod hasłem „Jak nie my, to kto? Jak
nie teraz, to kiedy?”. W listopadzie od-

będzie się w Łodzi III Łódzki Regionalny Kongres Kobiet.
Społeczna działalność kobiet ma jeszcze jeden aspekt. Istota demokracji
kojarzy się przede wszystkim z procesem wybierania władz państwowych
i samorządowych. W rzeczywistości
polega na czymś innym. Moim zdaniem dla właściwego funkcjonowania
demokratycznych społeczeństw podstawowe znaczenie mają organizacje
pozarządowe. W okresie pomiędzy wyborami umożliwiają obywatelom dyskusję o ważnych sprawach publicznych
i kontrolują poczynania władz. Niedawno nasza Okręgowa Rada Adwokacka
w Łodzi organizowała debaty na temat
Łodzi pod hasłem „Demokracja równa
się dialog”. Aktywność polskich kobiet
jest właśnie przejawem takiego społecznego dialogu. Myślę, że jest w nim
wiele miejsca i zadań dla adwokatów.

SPOŁECZNIE
Opr. adw.
Anisa Gnacikowska

Edukacja i pomoc

Choć Internet sprawił, iż mamy nieograniczony wręcz dostęp do wszelkiego rodzaju informacji w tym przepisów prawnych i orzeczeń sądowych - powyższe w żaden sposób nie przekłada się
na znajomość prawa. I nie chodzi o znajomość przepisów „kodeksowych” ale wiedzę na temat
przysługujących każdemu obywatelowi uprawnień oraz możliwości korzystania z nich.

Z prowadzonych badań wynika, iż
świadomość prawna przeciętnego
Polaka jest bardzo niska. Polacy nie
posiadają wiedzy na temat legalnych
rozwiązań problemów, a po pomoc
sięgają w ostateczności i nierzadko dość późno, np. gdy sprawa zawisła już przed sądem. Szacuje się, że
ok 70% Polaków nigdy nie uczestniczyło w rozprawie sądowej i nie było
w sądzie.
Wobec powyższego edukacja prawna
społeczeństwa jest szczególnie ważna
i powinna być priorytetem tak dla państwa jak i prawniczych organizacji samorządowych – w szczególności dla
Adwokatury. Edukacja ta winna rozpocząć się już od najmłodszych lat. Tak
aby każda osoba kończąca edukację
nawet na najniższym poziomie, miała
minimalny choć zasób wiedzy o przysługujących jej prawach.
Powyższe pozwoli zwiększyć świadomość prawną Polaków i w efekcie
doprowadzi do skuteczniejszego radzenia sobie z problemami – bowiem
brak wiedzy o prawie i legalnych rozwiązaniach problemu jest często przyczyną powstawania jeszcze większych
problemów. Edukacja prawna spo-

łeczeństwa przyczyni się również do
zwiększenia popytu na usługi prawnicze. Tylko świadomy obywatel sięga bowiem po profesjonalne wsparcie
i pomoc.
Wobec powyższego konieczne jest
aktywne budowanie wizerunku Adwokatury i adwokata jako osoby świadczącej pomoc prawną. Powinno się
to odbywać w sposób wielotorowy.
Począwszy od wydarzeń związanych
z wizerunkiem adwokata, po dogłębne
działanie u podstaw, mające na celu
szerzenie wiedzy prawnej.
Możliwe jest to – jak i zdaniem piszącej również skuteczne - poprzez udostępnianie ogółowi społeczeństwa
wiedzy o zawodzie w sposób dla owego ogółu przystępny. Przykładowo –
młodzieży na poziomie przyswajania
wiedzy i świata przez nastolatków,
dorosłym na ich poziomie itd.. Ważne jest bowiem aby udostępniać informacje i wiedzę o zawodzie w sposób
dla ogółu społeczeństwa przystępny.
Ważne również aby informacje te były
ciekawie i przystępnie podane.
Tak narodził się pomysł przeglądu
kina prawniczego „Adwokat w roli
główniej”, który ma na celu nie tylko

przywołanie najlepszych filmów z gatunku "dramat sądowy", lecz przede
wszystkim pokazanie, że praca adwo-

kata niesie z sobą misję pomocy człowiekowi, który często - znajdując się
w krytycznej sytuacji - ma po swojej
stronie tylko obrońcę. Adwokaci umieją bowiem bezbłędnie posługiwać się
językiem prawa, często jednak nie potrafią porozumieć się z klientem, który nie posiada prawniczego wykształcenia. Wobec powyższego posłużenie
się sztuką i zdolnościami ludzi, którzy
tworzą sztukę filmową pozwala w sposób prosty i bardzo interesujący pokazać zasady jakie rządzą pracą adwokata.
W zeszłym roku w Warszawie odbyła się już III edycja w/w przeglądu.
W czasie przeglądu pokazano m.in.
„Dwunastu gniewnych ludzi", „Anatomię morderstwa", czy „Krótki film
o zabijaniu". Przegląd powoli wpisuje się w mapę stolicy i stanowi niemal cykliczne już wydarzenie, w czasie którego rozrywka płynąca z ekranu
pozwala przemycić istotne informacje
i wzmocnić wizerunek adwokatury.
Przeglądowi towarzyszy również coraz
większe zainteresowanie mediów, które regularnie poświęcają wydarzeniu
miejsce na swoich łamach/antenach.
Pod koniec zeszłego roku, znakomitą okazją do działań na polu edukacji był dzień 20 listopada 2014 roku,
na który to dzień przypadała 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka.
W tym okresie Komisja ds. Edukacji
Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, której autorka artykułu
jest przewodniczącą, we współpracy
z UNICEF zorganizowała akcję edukacyjną, którą objęła 73 placówki szkolne na terenie kraju (grupa docelową
były gimnazja i szkoły średnie) – przy
czym 6 z placówek były to placówki dodatkowe, na skutek ogromnego
zainteresowania akcją i inicjatywy adwokatów i szkół. Akcją objęte zostały
Nr 58, Maj 2015
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szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne wskazane Naczelnej Radzie Adwokackiej przez UNICEF Polska. W listopadzie 2014 roku adwokaci wyruszyli
do szkół.

Akcja polegała na
przeprowadzeniu w szkołach
zajęć w formie warsztatowej
przez adwokatów –
wolontariuszy w oparciu
o opracowany przez
Komisję ds. Edukacji
Prawnej scenariusz lekcyjny
i udostępnione materiały.
Scenariusz zawierał kazusy
dotyczące wybranych
obszarów prawa (m.in.
prawo karne, ochronę dóbr
osobistych), opracowane
w taki sposób, aby młodzież
aktywnie uczestniczyła
w zajęciach odpowiadając
na pytania czy odgrywając
26

scenki np. dotyczące tego
jak powinien zachować się
funkcjonariusz policji pukający
do drzwi mieszkania,
w którym odbywa się
prywatka.
Dobór kazusów do scenariusza odbył
się pod kątem najbardziej istotnych
dla młodych osób problemów i jak
okazało się w trakcie prowadzonych
zajęć, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.
W tygodniu poprzedzającym akcję do
wszystkich szkół, Okręgowych Rad
Adwokackich i do UNICEF Polska, Naczelna Rada Adwokacka wysłała 173
plakaty promujące w/w wydarzenie.
W ten sposób dotarto do świadomości również tych osób, które nie brały
udziału w zajęciach.
Akcji towarzyszyła również informacja
medialna tak na łamach prasy (m.in.
„Dziennik Gazeta Prawna", „Rzeczpospolita” ) jak i telewizji („Polsat News”,
„TVP2 - Pytanie na śniadanie” , PR
Program 1 „Radio Dzieciom”).
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Pierwszy wykład odbył się w dniu 19
listopada 2014 roku w Gimnazjum nr
91 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Spotkanie poprowadził Prezesa
NRA Pan adw. Andrzej Zwara. W akcji
dotychczas udział wzięło 63 adwokatów i 3 aplikantów adwokackich.
Z bezpośrednich relacji adwokatów,
którzy spotykali się z młodzieżą wynika, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją.
Uczniowie nie tylko słuchali adwokatów ale czynnie uczestniczyli w zajęciach, pytając o przysługujące im
prawa. Pytania dotyczyły obszarów
będących w zainteresowaniu większości młodych ludzi – m.in. portali społecznościowych i ochrony wizerunku
Uczniowie pytali również o odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy
obronę konieczną.
Młodzież zainteresowana była również tym jak zostać adwokatem, czym
na co dzień zajmuje się adwokat, ile
spraw prowadzi, jak wygląda obrona
oskarżonego, w jakich sprawach po-

moc adwokacka jest nieodzowna oraz
w jakich rolach procesowych adwokaci występują przed sądem. Adwokaci
– celem uatrakcyjnienia zajęć – na zajęciach prezentowali swoje togi.
W efekcie akcja przyczyniła się do
podniesienia świadomości prawnej
wśród młodzieży – w tym również uzyskania bezpośredniej informacji o zasadach pracy adwokata i jej specyfice.
O jej sukcesie świadczy między innymi fakt, iż wielu adwokatów, uczniów
i dyrektorów placówek zgłasza chęć
i potrzebę organizacji kolejnych tego
typu wykładów.
Odbiór i przebieg akcji był również dowodem na istniejące zapotrzebowanie
prawne już na poziomie osób w wieku gimnazjalnym. Co więcej, istnieje szansa, iż dzięki edukacji młodzieży, poszerzy się również świadomość
prawna ich rodziców, którzy w rozmowach z dziećmi uzyskają podstawowe
informacje, choćby o pracy adwokata.
Niezależnie od powyższej, zorganizowanej akcji, w dniu 03 grudnia 2014
roku autorka artykułu odbyła spotka-

nie w Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie ze studentami. Zajęcia
dotyczyły edukacji prawnej w szkołach
oraz roli jaką adwokaci mogą odegrać
w kształceniu pozytywnych nawyków
u młodzieży, w zakresie poszerzania
wiedzy prawnej, przestrzegania prawa
i korzystania z przysługujących praw.
Niewątpliwie rola adwokata jako edukatora jest szczególnie istotna. Edukacja społeczeństwa jest i powinna być
szczególnie istotnym obszarem działania adwokatury.

Równie istotna jest
jednak obecność
adwokatury w szerszym
odbiorze społecznym
i niesienie pomocy osobom
potrzebującym. Stąd
konieczna wręcz obecność
i udzielanie pomocy
w ramach cyklicznie już
odbywających się dni
bezpłatnych porad prawnych.

Przykładowo w terminie
24 lutego – 01 marca
2014 roku odbył
się Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem.
W akcji wzięło udział
199 adwokatów i 150
aplikantów adwokackich
z 18 Okręgowych Rad
Adwokackich. W ramach
akcji zostało udzielonych 468
porad prawnych.
W/w tydzień od 14 lat organizowany
jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przy współudziale i zaangażowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej,
Prokuratury Generalnej, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw
Dziecka, Komendy Głównej Policji,
Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej
Rady Radców Prawnych, Komendy
Głównej Straży Granicznej i Krajowej
Rady Komornicza – w akcję włączyła

się też Krajowa Rada Notarialna.
Ważne jednak aby nie zawężać pola
działania i docierać do świadomości
coraz to nowych grup społecznych.
Z tej przyczyny w czerwcu 2014 roku
Komisja ds. Edukacji Prawnej we
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowała akcję „Masz
Prawo”.
W ramach w/w akcji prokuratorzy IPN
i adwokaci pomagali i pomagają osobom represjonowanym w czasach komunizmu na płaszczyźnie prawnej głównie w otrzymaniu odszkodowań
oraz w rozwiązaniu problemów dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych. Kwestie te są często istotne dla
zwracających się o pomoc osób nie
tylko materialnie ale i - bądź przede
wszystkim - moralnie.
Za pośrednictwem Biura NRA sprawy
zgłoszone do IPN nadal kierowane są
do poszczególnych izb, które przydzielają poszkodowanym adwokata. Do
chwili obecnej z prośbą o pomoc zgłosiło się około 20 poszkodowanych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w/w ak-

cja była opisywana w mediach (m.in.
W „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Lubuskiej”, „Gazecie Pomorskiej” , „Gazecie Wyborczej – Poznań”, „Naszym
Dzienniku” , „Rzeczpospolitej”, Radio
PIK Bydgoszcz, PR Łódź oraz TVP Kraków), osób które skorzystają z pomocy
będzie prawdopodobnie więcej.
Tego typu działania – poza realną i wymierną pomocą społeczną - pozwalają zaprezentować się adwokaturze na
trochę innym niż zazwyczaj obszarze
działania. Społeczeństwo kojarząc zawód adwokata, bardzo często wiąże
go z salą sądową i procesami karnymi. Udzielanie porad prawnych związanych z odległymi od prawa karnego obszarami powiązane z medialną
informacją o powyższym, pozwala
zaprezentować się społeczeństwu
w szerszym kontekście. Powyższe
kształtuje również wizerunek adwokata jako osoby szeroko i gruntowanie wykształconej, której nie obce są
działania charytatywne dla dobra społeczeństwa. A o taki wizerunek przecież adwokaturze chodzi.
Nr 58, Maj 2015

27

MERITUM

Opr. adw.
Jarosław Maciej
Trociński

ARBITRAŻ
Czy rozpoczęcie postępowania
przed Komisją Rozjemczą
uregulowane w warunkach
kontraktowych FIDIC przerywa
bieg terminu przedawnienia?
W ciągu ostatniej dekady obserwujemy zdecydowany wzrost inwestycji publicznych realizowanych
w oparciu o warunki kontraktowe
opracowane przez Międzynarodową
Federację Inżynierów - Konsultantów(FIDIC). Istotnym elementem opisanych warunków, które stanowią
swoiste wzorce umowne, są regulacje w zakresie sposobu rozstrzygania sporów. Jest to wręcz modelowy
przykład wielostopniowej klauzuli
rozwiązywania sporów przewidujący etap postępowania przed Komisją Rozjemczą (dalej KR), negocjacji ugodowych oraz postępowania
przed arbitrażem, który w rozumieniuprzepisów działu V kodeksu cywilnego jest sądem polubownym
(dalej arbitraż). Dalsze rozważaniaopieram na warunkach kontraktowych zawartych w tzw. żółtej książce FIDIC* (zaprojektuj i wybuduj).
Na gruncie przedmiotowych warunków umownych, obligatoryjność
przeprowadzenia
postępowania
przed Komisją Rozjemczą nie może
pozostawiać wątpliwości. Pierwsze
zdanie Subklauzuli 20.2 (Powołanie Komisji Rozjemczej) stanowi cyt.
„Spory będą rozstrzygane przezKomisję Rozjemczą („KR) zgodnie z
klauzulą 20.4 [Uzyskiwanie decyzji
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Komisji Rozjemczej]”. Jest to zatem
zasada.
Natomiast subklauzula 20.6 (Arbitraż) wcześniejszą zasadę rozwija wprowadzając regułę ostatecznego rozstrzygnięcia sporu przez
arbitraż. Podkreślenia wymaga
konstrukcja tej klauzuli (20.6) wprowadzającej wskazany warunek w
jej pierwszym zdaniu cyt. „Spory, w stosunku do których decyzja
KR, chociaż wydana, nie stała się
ostateczna i wiążąca, ani nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą
ostatecznie rozstrzygane przez międzynarodowy arbitraż.” Możliwość
bezpośredniego dostępu do arbitrażu jest możliwa tylko na zasadzie
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szczegółowo wskazanych i zdefiniowanych wyjątków (protest – subklauzula 20.4 i sytuacje wskazane
w subklauzuli 20.8). Taka relacja
między poszczególnymi przepisami
postanowień umownych dodatkowo wzmacnia pogląd o obligatoryjności przeprowadzenia postępowania przed KR.
Nie ma zatem dla stron umów zawartych według wzorców FIDIC
swobodnej, bezpośredniej drogi do arbitrażu. Pomijając wyjątkowe a wskazane powyżej sytuacje,
niezbędnym warunkiem dostępu
do drogi sądowe jjest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania
przed KR i pozyskanie jej decyzji.
Jak zatem przedstawia się sytuacja kiedy strona dochodząca swoich roszczeń, pominie etap Komisji
i sprawę skieruje bezpośrednio do
arbitrażu? Efekt może być tylko jeden. Taki pozew podlega odrzuceniu, bowiem będące jego przedmiotem roszczenie, wbrew warunkowi
opisanemu w klauzuli arbitrażowej
nie zostało poddane rozstrzygnięciu w poprzedzającej procedurze
przed KR.
Przy takiej konstrukcji dostępu do

arbitrażu powstaje pytanie – czy
rozpoczęcie obligatoryjnej procedury poprzedzającej etap sądowo-polubowny już przerywa bieg terminu przedawnienia czy efekt taki
następuje dopiero przy pierwszej
czynności już przed tym sądem (w
omawianym wypadku wniesienie
pozwu)? Sprawa jest o tyle istotna, że postępowanie przed KR może
być długotrwałe np. z uwagi na
skomplikowany stan faktyczny, konieczność skorzystania z ekspertyz
itp. Nadto nielojalna strona sporu
może skutecznie przez długi okres
czasu paraliżować proces powołania KR, uniemożliwiając dostęp do
sądu. Jednocześnie wystąpienie w
takich warunkach tj. przy uregulowanym umownie trybie rozwiązywania sporów, z zawezwaniem do
próby ugodowej przed sądem powszechnym, należałoby uznać jako
czynność nie zmierzającą do osiągnięcia celu zdefiniowanego w art.
123 k.c. – czyli pozorną.
Zapis na sąd polubowny w rozumieniu 1161 kpc to nic innego jak umowa stron o poddanie pod rozstrzygnięcie takiego sądu konkretnego
sporu wyłączająca w tym zakresie
sądownictwo powszechne. Jeżeli
zatem przed postępowaniem sądowo – polubownym strony ukształtowały tę umowę w taki sposób, że
niezbędnym warunkiem rozpoczęcia postępowania strictesądowego jestetap poprzedzający, to stan
taki wywołuje konsekwencje w zakresie granic klauzuli arbitrażowej
(zapisu na sad polubowny). W tych
okolicznościach początkiem autonomicznej klauzuli arbitrażowej jest
pierwszy przepis regulujący właśnie ten etap. Na gruncie warunków
kontraktowych FIDIC,początek ten
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to subklauzula 20.2 (Powołanie Komisji Rozjemczej) a nie subklauzula
20.6 (Arbitraż). Tylko taki wniosek
można uznać za prawidłowy skoro
jak wskazano powyżej etap poprzedzający jest obligatoryjny a jego pominięcie skutkuje odrzuceniem pozwu wniesionego bezpośrednio do
arbitrażu.Czy takie ustalenie granic klauzuli arbitrażowej wywołuje
konsekwencje w zakresie ustalenia
pierwszej czynności, którą można
zakwalifikować jako przerywającą
bieg terminu przedawnienia? Oczywiście istnienie przepisu, który podobnie jak w przypadku np. mediacji, obligatoryjną, wielostopniową
klauzulę arbitrażową wiązałby bezpośrednio z przedawnieniem , wyłączałoby w ogóle konieczność zastanawiania się nad tą kwestią. Jednak
czy brak takiego przepisu oznacza,

że w takich przypadkach skazani jesteśmy wyłącznie na przyjęcie poglądu, że dopiero czynność przed
sądem (w tym wypadku wniesienie
pozwu) wywołuje taki skutek, natomiast inne rozwiązania mogą pozostawać tylko w sferze postulatów
de lege ferenda. Otóż zdecydowanie nie.
Kluczem do udzielenia odpowiedzi
na pytanie czy przy obligatoryjnej
wielostopniowej klauzuli arbitrażowej czynnością przerywającą bieg
terminu przedawnienia jest:
a) pierwsza czynność przed sądem polubownym czy też
b) pierwsza czynność w obligatoryjnej, umownej procedurze będącej treścią zapisu na sąd polubowny, będzie analiza istoty i
funkcji instytucji wezwania na arbitraż (art. 1186 kpc).

Zgodnie z dyspozycją art. 1186 kpc
wezwanie na arbitraż to powiadomienie drugiej strony umowy o rozpoczęciu postępowania przed sądem polubownym cyt. „W braku
odmiennego uzgodnienia stron, postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się w dniu, w którym pozwanemu doręczono pismo
zawierające żądanie rozpoznania
sprawy w postępowaniu przed sądem polubownym (wezwanie na arbitraż). Wezwanie na arbitraż powinno dokładnie określić strony i
przedmiot sporu oraz wskazywać
zapis na sąd polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być
prowadzone, a także zawierać wyznaczenie arbitra, jeżeli należy to do
strony, która dokonuje wezwania na
arbitraż.”
Brzmienie tego przepisu dopusz-

cza zatem „odmienne uzgodnienie
stron”. Skoro zatem strony uzgodniły, że dojście do etapu sądowego musi być poprzedzone inną procedurą, to wszczęcie tej procedury
nie może być traktowane inaczej jak
uzgodnione przez strony wszczęcie postępowania przed sądem polubownym, bowiem nie istnieje do
niego bezpośrednia droga dostępu.
Uwzględniając cel i funkcje wezwania na arbitraż,artykuł 1186 kpcpowinien być rozumiany jako rozpoczęcie postępowania przewidzianego w
treści zapisu na sąd polubowny. Pamiętajmy, że postanowienia umowne, które przewidują jakąkolwiek
formę alternatywnego rozwiązania sporu przed etapem sądowym,
które mają charakter fakultatywny,
nie są objęte zapisem na sąd polubowny, bowiem dostęp do niego jest
nieograniczony i bezpośredni. Natomiast każda czynność czy zespół
czynności umożliwiający a wręcz
warunkujący dostęp do sądu polubownego klauzulę tą w oczywisty
sposób tworzy.
Podsumowując,
jeżeli
strony
ukształtowały umowę o poddanie
sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w taki sposób, że postępowanie stricte sądowe warunkuje
wcześniejsze, inne postępowanie to początkiem postępowania sądowo – polubownego jest pierwsza
czynność inicjująca obligatoryjne
postępowanie wcześniejsze. To czy
w ostateczności do postępowania
przed sądem polubownym dojdzie
czy nie w tych okolicznościach znaczenia nie ma – skoro nie mogłoby
do niego dojść bez etapu poprzedzającego.
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ZMIANY
W SĄDACH
Dane na dzień 12 maja 2015 r.
Utworzenie sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi
Z dniem 1 stycznia 2015 r. utworzone zostały trzy
sądy rejonowe:
1.

2.

3.

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej. Sędziowie Sądu Rejonowego w Skierniewicach: Jolanta Cichecka, Jarosław Janeczek, Krystyna
Dukaczewska, Kamila Tadeusiak-Warych, Piotr
Sujka, Przemysław Muszel, - zostali przeniesieni z dniem 1 stycznia 2015 r. na stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej;
Sąd Rejonowy w Brzezinach Sędziowie Sądu
Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi: Joanna Rezler-Wiśniewska, Andrzej Sztąberek,
Violetta Olborska, Marzena Cywińska, Ewa
Wojciechowska, Sylwia Wierzbowska-Zimoń,
Grażyna Tomczak oraz sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi: Ilona Miazek-Kubicka - zostali przeniesieni z dniem 1
stycznia 2015 r. na stanowiska sędziego Sądu
Rejonowego w Brzezinach;
Sąd Rejonowy w Łęczycy. Sędziowie Sądu
Rejonowego w Kutnie: Wojciech Wysoczyński, Grzegorz Manista, Mirosława Karolak,
Agnieszka Grzegorczyk-Kucharska, Marzenna Milczarek, Robert Kobus, Kinga Brykalska-Stępień, Łukasz Witczak, - zostali przeniesieni z dniem 1 stycznia 2015 r. na stanowiska
sędziego Sądu Rejonowego w Łęczycy.

na okres 4 lat,
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi
Pani Wioletta Sychniak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi
- powołana z dniem 20 kwietnia 2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu,
na okres 4 lat,
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Pani Barbara Urbanowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Skierniewicach
- powołana z dniem 25 września 2014 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu,
na okres 4 lat,
Sąd Rejonowy w Brzezinach
Pani Joanna Rezler-Wiśniewska, sędzia Sądu
Rejonowego w Brzezinach
- powołana z dniem 12 lutego 2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu,
na okres 4 lat,
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Pani Jolanta Cichecka, sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
- powołana z dniem 1 lutego 2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu,
na okres 4 lat,
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Pan Wojciech Wysoczyński, sędzia Sądu Rejonowego w Łęczycy
- powołany z dniem 9 stycznia 2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu,
na okres 4 lat,

Zmiany na stanowiskach prezesów
sądów

Zmiany na stanowiskach
wiceprezesów sądów

Sąd Okręgowy w Łodzi
Pan Krzysztof Kacprzak, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - powołany z dniem 1 marca
2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu,
na okres 6 lat,
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
Pani Joanna Szczygielska, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- powołana z dniem 5 lutego 2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu,

Sąd Okręgowy w Łodzi
Pan Robert Świecki, sędzia Sądu Okręgowego
w Łodzi - powołany z dniem 20 kwietnia 2015
r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego Sądu,
na okres 6 lat,
Pani Alicja Pońsko, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - powołana z dniem 5 maja 2015
r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego Sądu,
na okres 6 lat,
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Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
Pan Michał Krakowiak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- powołany z dniem 1 marca 2015 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego Sądu,
na okres 4 lat.
Pan Marcin Masłowski, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- powołany z dniem 1 maja 2015 r. do pełnienia
funkcji wiceprezesa tego Sądu,
na okres 4 lat.
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi
Pani Katarzyna Trafisz, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi
- powołana z dniem 18 maja 2015 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego Sądu,
na okres 4 lat.
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Pani Lidia Siedlecka, sędzia Sądu Rejonowego
w Skierniewicach
- powołana z dniem 1 grudnia 2014 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego Sądu,
na okres 4 lat,

Zmiana na stanowiskach
wizytatorów Sądu Okręgowego w
Łodzi
Pan Paweł Urbaniak, sędzia Sądu Okręgowego
w Łodzi - od dnia 3 lutego 2014 r. pełni funkcję wizytatora do spraw karnych,
Pan Karol Kotyński, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi- od dnia 3 marca 2014 r. pełni funkcję wizytatora
do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych,

Zmiana na stanowisku Kierownika
Szkolenia w Sądzie Okręgowym w
Łodzi
Pani Iwona Godlewska, sędzia Sądu Okręgowego
w Łodzi
- od dnia 5 maja 2015 r. pełni funkcję Kierownika
Szkolenia w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Zmiany na stanowiskach
przewodniczących wydziałów,
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zastępców przewodniczących
wydziałów, kierowników sekcji w
sądach:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Pani Marzena Kluba, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - od dnia 1 listopada 2014 r. pełni
funkcję przewodniczącej I Wydziału Cywilnego
SO w Łodzi,
Pani Ewa Maciejewska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - od dnia 10 marca 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej I Wydziału
Cywilnego SO w Łodzi,
Pan Sławomir Zieliński, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - od dnia 28 marca 2014 r. pełni
funkcję przewodniczącego III Wydziału Cywilnego Odwoławczego SO w Łodzi,
Pan Rafał Maciejewski, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - od dnia 1 kwietnia 2015 r. pełni
funkcję przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego SO w Łodzi,
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
Pani Ewa Guczyńska-Miśkiewicz, sędzia Sądu
Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- od dnia 1 marca 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej II Wydziału Cywilnego SR dla Łodzi
– Śródmieścia w Łodzi,
Pani Dagmara Kowalczyk-Wrzodak, sędzia Sądu
Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- od dnia 1 kwietnia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej III Wydziału Cywilnego SR dla Łodzi
– Śródmieścia w Łodzi,
Pan Jan Kłosowski, sędzia Sądu Rejonowego
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- od dnia 1 maja 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego IV Wydziału Karnego SR dla Łodzi
– Śródmieścia w Łodzi,
Pani Paulina Kuźma, sędzia Sądu Rejonowego
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- od dnia 3 lutego 2014 r. pełni funkcję przewodniczącej X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych SR dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
Pan Tomasz Kalsztein, sędzia Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
- od dnia 1 listopada 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
Pan Bartosz Lewandowski, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
- od dnia 3 lutego 2014 r. pełni funkcję kierownika Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału Cywilnego
SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
Sąd Rejonowy w Brzezinach
Pani Joanna Rezler-Wiśniewska, sędzia Sądu
Rejonowego w Brzezinach
- od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej I Wydziału Cywilnego SR w Brzezinach,
Pani Marzena Cywińska, sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach
- od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej II Wydziału Karnego SR w Brzezinach,
Pani Grażyna Tomczak, sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach
- od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR
w Brzezinach,
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Pan Jarosław Janeczek, sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego
I Wydziału Cywilnego SR w Rawie Mazowieckiej,
Pan Piotr Sujka, sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - od dnia 1 stycznia 2015
r. pełni funkcję przewodniczącego II Wydziału
Karnego SR w Rawie Mazowieckiej,
Pani Jolanta Cichecka, sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
- od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
SR w Rawie Mazowieckiej,

Pani Anna Przybylska, sędzia Sądu Rejonowego
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- od dnia 2 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych SR dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
Pani Magdalena Rychter-Raj, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- od dnia 1 lutego 2014 r. pełni funkcję przewodniczącej XII Wydziału Gospodarczego
SR dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
Pani Marzena Majewska, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
- od dnia 4 maja 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego
SR dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

Sąd Rejonowy w Łęczycy
Pan Wojciech Wysoczyński, sędzia Sądu Rejonowego w Łęczycy
- od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego I Wydziału Cywilnego SR w Łęczycy,
Pani Mirosława Karolak, sędzia Sądu Rejonowego w Łęczycy
- od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej II Wydziału Karnego SR w Łęczycy,
Pani Agnieszka Grzegorczyk-Kucharska, sędzia
Sądu Rejonowego w Łęczycy
- od dnia 1 lutego 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej II Wydziału Karnego SR w
Łęczycy,
Pan Łukasz Witczak, sędzia Sądu Rejonowego
w Łęczycy - od dnia 1 stycznia 2015 r. pełni

funkcję przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR w Łęczycy,
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Pani Anna Anduła-Dzikowska, sędzia Sądu Rejonowego w Zgierzu
- od dnia 3 listopada 2014 r. pełni funkcję przewodniczącej I Wydziału Cywilnego SR w Zgierzu,
Pani Małgorzata Nowak, sędzia Sądu Rejonowego w Zgierzu
- od dnia 3 listopada 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej I Wydziału Cywilnego
SR w Zgierzu,
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Pan Mikołaj Pawłowski, sędzia Sądu Rejonowego w Skierniewicach - od dnia 1 kwietnia 2014
r. pełni funkcję przewodniczącego I Wydziału
Cywilnego SR w Skierniewicach,
Pani Lidia Siedlecka, sędzia Sądu Rejonowego
w Skierniewicach - od dnia 1 września 2014 r.
pełni funkcję przewodniczącej II Wydziału Karnego SR w Skierniewicach,
Sąd Rejonowy w Kutnie
Pan Tomasz Milski, sędzia Sądu Rejonowego w
Kutnie - od dnia 1 stycznia 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego I Wydziału Cywilnego SR
w Kutnie,

Powołanie do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego:
Sądu Okręgowego w Łodzi
Pan Grzegorz Gała			
- akt powołania wręczono 19 lutego 2014 r.
Pani Mariola Kaźmierak			
- akt powołania wręczono 19 lutego 2014 r.
Pani Monika Gradowska		
- akt powołania wręczono 25 lutego 2014 r.
Pan Wacław Mróz				
- akt powołania wręczono 14 kwietnia 2014 r.
Pani Anna Zyskowska-Jadczak		
- akt powołania wręczono 14 kwietnia 2014 r.
Pan Michał Błoński			
- akt powołania wręczono 27 czerwca 2014 r.
Pan Paweł Filipiak			
- akt powołania wręczono 17 września 2014 r.
Pani Edyta Markowicz			
- akt powołania wręczono 17 września 2014 r.
Pani Renata Lewicka			
- akt powołania wręczono 15 stycznia 2015 r.
Pani Katarzyna Kamińska-Krawczyk
- akt
powołania wręczono 15 stycznia 2015 r.
Pani Małgorzata Sajda			
- akt powołania wręczono 24 lutego 2015 r.
Pan Paweł Sydor				
- akt powołania wręczono 24 lutego 2015 r.
Pani Renata Jagura			
- akt powołania wręczono 24 lutego 2015 r.
Pani Agnieszka Boczek			
- akt powołania wręczono 24 lutego 2015 r.
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Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi
Pan Jacek Głowacz			
- akt powołania wręczono 14 kwietnia 2014 r.
Pani Lidia Leśniewska			
- akt powołania wręczono 21 maja 2014 r.
Pani Małgorzata Polak			
- akt powołania wręczono 26 marca 2015 r.
Pani Katarzyna Brzezińska-Misztela		
- akt powołania wręczono 26 marca 2015 r.
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Pan Robert Szychowski			
- akt powołania wręczono 24 października 2014 r.
Pani Małgorzata Wysoczyńska		
- akt powołania wręczono 15 kwietnia 2015 r.
Pani Anna Korczak-Głowacz			
- akt powołania wręczono 15 kwietnia 2015 r.
Sądu Rejonowego w Pabianicach
Pani Magdalena Gałkowska			
- akt powołania wręczono 15 kwietnia 2015 r.
Sądu Rejonowego w Zgierzu
Pani Aneta Markowska			
- akt powołania wręczono 24 października 2014 r.
Sądu Rejonowego w Skierniewicach
Pan Marcin Wojciechowski			
- akt powołania wręczono 14 kwietnia 2014 r.
Pani Kamila Tadeusiak-Warych		
- akt powołania wręczono 7 października 2014 r.
Sądu Rejonowego w Kutnie
Pan Paweł Hajdys				
- akt powołania wręczono 14 kwietnia 2014 r.
(z dniem 1 maja 2015 r. przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi)
Pan Szymon Kozłowski			
- akt powołania wręczono 26 marca 2015 r.

Przeniesienia sędziów z innych
okręgów do okręgu Sądu
Okręgowego w Łodzi
Pan Janusz Pelczarski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Północ w Warszawie
- z dniem 1 lipca 2014 r. przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
Pani Małgorzata Gutkowska, sędzia Sądu Rejonowego w Lublińcu
- z dniem 1 lipca 2014 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
Pani Katarzyna Trafisz, sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku
- z dniem 1 lipca 2014 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

Ubyli ze stanowiska sędziego:
Sądu Okręgowego w Łodzi
Pani Maria Wysoczyńska
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- z dniem 15 stycznia 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Elżbieta Kaszyńska
- z dniem 1 lutego 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Dorota Rzeźniowiecka
- z dniem 19 lutego 2014 r. – wobec powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
Pani Maria Argasińska-Kasper
- z dniem 17 marca 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Maria Machnicka-Stańczyk
- z dniem 14 kwietnia 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Anna Salamon
- z dniem 1 października 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Krystyna Szereda
- z dniem 1 października 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pan Izydor Rekść
- z dniem 24 października 2014 r. – wobec
przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Lidia Wesołowska-Szmacińska
- z dniem 10 marca 2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pan Sławomir Wlazło
- z dniem 24 marca 2015 r. – wobec powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
Pani Ewa Kulesza
- z dniem 31 marca 2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pan Jarosław Bolek
- z dniem 28 kwietnia 2015 r. – wobec zrzeczenia się urzędu sędziego,
Pan Wojciech Janicki
- z dniem 1 czerwca 2015 r. – wobec przeniesienia na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu,
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w
Łodzi
Pani Maria Rusek-Klarzyńska
- z dniem 1 kwietnia 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Danuta Dziki
- z dniem 5 sierpnia 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Jolanta Kobus
- z dniem 1 października 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pan Przemysław Feliga
- z dniem 7 października 2014 r. – wobec powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie,
Pani Zofia Deredas
- z dniem 1 lutego 2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Pani Teresa Maryniak
- z dniem 1 lutego 2015 r. – wobec przeniesie-
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nia w stan spoczynku,
Pan Sławomir Keller
- z dniem 2 marca 2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi
Pani Elżbieta Kaczmarczyk
- z dniem 1 września 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
Sądu Rejonowego w Zgierzu
Pan Przemysław Seniuk
- z dniem 1 maja 2015 r. – wobec przeniesienia na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego
w Wołominie,
Sądu Rejonowego w Skierniewicach
Pan Bartłomiej Biegański
- z dniem 1 września 2014 r. – wobec przeniesienia na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego
w Piotrkowie Trybunalskim,
Pani Anna Ziembińska
- z dniem 1 września 2014 r. – wobec przeniesienia na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Sądu Rejonowego w Kutnie
Pani Iwona Smardz-Laskowska
- z dniem 1 września 2014 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku.

KOMUNIKAT
DZIEKANA
nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Uprzejmie informuję, iż od 01.01.2015 r. została obniżona wysokość składki ubezpieczeń OC
adwokatów we wszystkich wariantach sum ubezpieczeń, w sposób podany w poniższej tabeli:

Suma
podstawowa

Suma
dodatkowa

Składka
miesięczna

Składka
kwartalna

Składka
roczna

50.000 EUR

brak

18zł + 3 zł = 21 zł

63 zł

252 zł

100.000 EUR

250.000 EUR

25 zł + 10 zł+ 3 zł = 38 zł

114 zł

456 zł

150.000 EUR

250.000 EUR

72 zł + 10 zł + 3 zł = 85 zł

255 zł

1.020 zł

200.000 EUR

250.000 EUR

99 zł + 10 zł + 3 zł = 112 zł

336 zł

1.344 zł

250.000 EUR

250.000 EUR

123 zł + 10 zł + 3 zł = 136 zł

408 zł

1.632 zł

300.000 EUR

250.000 EUR

161 zł + 10 zł + 3 zł = 174 zł

522 zł

2.088 zł

400.000 EUR

250.000 EUR

199 zł + 10 zł + 3 zł = 212 zł

636 zł

2.544 zł

500.000 EUR

250.000 EUR

218 zł + 10 zł + 3 zł = 231 zł

693 zł

2.772 zł

1.000.000 EUR

250.000 EUR

256 zł + 10 zł + 3 zł = 269 zł

807 zł

3.228 zł

Proszę zwrócić uwagę, że nie ma wariantu ubezpieczenia 100.000 EUR bez sumy dodatkowej.
Wszystkie osoby ubezpieczone w tym wariancie do tej pory, przejdą automatycznie do opcji
ubezpieczenia 100.000 EUR + 250.000 EUR sumy dodatkowej.

adw. Jarosław Zdzisław Szymański
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SPORT
Opr. adw. Arkadiusz Wróblewski

TURNIEJ W ELBLĄGU
W dniu 15 listopada 2014 roku w Elblągu odbył się VI Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
W turnieju wzięło udział 12 drużyn
(z Bydgoszczy, Białegostoku, Łodzi,
Olsztyna, Gdańska, Elbląga, Warszawy, Torunia, Krakowa) reprezentujących zawody prawnicze. Zgodnie
z regulaminem zawodów drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch grupach,
systemem „każdy z każdym”. Następnie dwie najlepsze drużyny z każdej
grupy awansowały do turnieju głównego, w którym walczono o miejsca
na podium.
Naszą Izbę reprezentowali: adw.Arkadiusz Wróblewski, adw. Jakub Goździkowski, adw. Rafał Marajda, adw. Jakub Czarnecki, apl. adw. Filip Nowak,
apl. adw. Tadeusz Kieruzel.
Po zaciętych meczach (2 zwycięstwa,

2 porażki) ostatecznie Naszej drużynie
nie udało się awansować do fazy finałowej turnieju. Jednakże biorąc pod
uwagę zdobycze punktowe i bramkowe w końcowym rozrachunku reprezentanci Łódzkiej Izby Adwokackiej
wywalczyli wysokie piąte miejsce w
turnieju.
Zwyciężyła VI Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku drużyna ORA
Warszawa pokonując w finale ORA
Bydgoszcz.
Dziękujemy kolegom za udział i reprezentowanie Naszej Izby w Turnieju oraz
życzymy dalszych sukcesów. 		
Ze sportowym pozdrowieniem		
adw. Arkadiusz Wróblewski

COTYGODNIOWE
TRENINGI SPORTOWE!

Komisja Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
zaprasza Koleżanki i Kolegów, Adwokatów i Aplikantów adwokackich
na odbywające się co tydzień treningi sportowe: hatha joga,
pływania, squasha, kometki i piłki nożnej.
Oprócz walorów rekreacyjnych zajęcia służą także integracji łódzkiego środowiska Adwokatów i Aplikantów. Wspólne treningi dają możliwość
spotkania się, poznania, wymiany poglądów i spostrzeżeń. Funkcja integrowania naszego samorządu wydaje się być obecnie niezwykle ważna.
Stały wzrost liczby Adwokatów powoduje, że coraz trudniejsze staje się
rozpoznawanie naszych Koleżanek i
Kolegów. Chwila czynnego odpoczynku pozwoli także zapomnieć o codziennych troskach i będzie stanowić
chwilę wytchnienia od trapiących nas
problemów.
Komisja Sportu i Rekreacji Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi, zachęca
zatem Wszystkich, dla których sport
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i integracja stanowią ważny element
życia naszego samorządu do udziału
w zajęciach:
•
hatha joga w poniedziałki od
godz. 20:30 w „Your Life Studio”
w Łodzi, przy ul. Lipowej 15/17,
gdzie zajęcia prowadzi nasz Kolega adw. Łukasz Kołacki;
•
pływania we wtorki od godz.
20:00 w Szkole Podstawowej nr
173 w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 46 (wejście od strony Parku
im. H. Sienkiewicza). Udostępniana jest także sauna fińska;
•
squasha w środy od godz.
20:30 w Klubie I’m Fit w Łodzi,
przy Al. Piłsudskiego 10, gdzie
zajęcia prowadzi nasz Kolega
apl. adw. Marcin Ciszewski,

•

•

kometki i tenisa stołowego w
soboty od godz. 16:00 w hali
sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. 6 sierpnia
71, gdzie zajęcia z kometki prowadzi utytułowany trener Patryk
Kostrzewski,
piłki nożnej w niedzielę od
godz. 18:00 w hali sportowej
Ośrodka Sportowego Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Łodzi, przy ul. Wici 45.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
Zapraszamy!!!

SPORT

ZAPROSZENIE

Komisja Sportu i Integracji Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi zaprasza Koleżanki i
Kolegów: Adwokatów i Aplikantów adwokackich
do udziału w imprezach integracyjnych o zasięgu
ogólnopolskim i lokalnym.
Poniżej przedstawiamy Harmonogram
imprez integracyjnych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym na rok 2015, które się
jeszcze nie odbyły (czcionką pogrubioną
zaznaczono imprezy organizowane przez
Komisję Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi
lub te, których Rada jest współorganizatorem):
1. w dniu 17 maja 2015 r. będzie miała miejsce gonitwa końska na Warszawskim torze w Służewcu o Puchar
Adwokatury, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką z pomocą Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie,
2. w dniach 21 – 24 maja 2015 r. miłośnicy jednośladów rowerowo-motocyklowych oraz wędrówek pieszych
spotkają się, już po raz siódmy, na
Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym
Adwokatów „Wiosna Riders 2015”,
organizowanym przez Naczelną Radę
Adwokacką i działający przy niej Klub
Motocyklowy Adwokatury Polskiej,
przy współpracy Okręgowej Rady
Adwokackiej w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
3. w dniach 23 – 24 maja 2015 r. w

Sobieniach Królewskich odbędą się
XVIII Mistrzostwa Polski Adwokatów
w Golfie, w których organizacji razem
z Naczelną Radą Adwokacką uczestniczy Okręgowa Rada Adwokacka w
Warszawie,
4. w dniach 4 do 7 czerwca 2015 r. będzie można aktywnie wypocząć podczas VIII Ogólnopolskiego a XVI Izby
Adwokackiej w Lublinie Rajdu Rowerowo-Pieszo-Motocyklowego Adwokatów „Janów Lubelski 2015”, organizowanego przez Naczelną Radę
Adwokacką z Okręgową Radą Adwokacką w Lublinie,
5. w tym samym terminie, w dniach 4
- 7 czerwca 2015 r. w Bydgoszczy,
odbywać się będą Mistrzostwa Adwokatury w Tenisie Ziemnym, organizowane wysiłkiem Naczelnej Rady
Adwokackiej oraz Okręgowej Rady
Adwokackiej w Bydgoszczy,
6. w dniach 17 - 21 czerwca 2015 r.
odbędzie się XXV Ogólnopolski Rejs
Adwokatów im. adw. Marii Budzanowskiej, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką, Okręgową
Radę Adwokacką w Olsztynie,

7. w dniu 20 czerwca 2015 r. odbędzie
się Turniej w Piłkę Nożną o Puchar
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w którym przewidziany
jest udział drużyn: adwokatów, komorników, notariuszy, prokuratorów,
radców prawnych i sędziów z woj.
łódzkiego,
8. w dniu 25 lipca 2015 r. odbędzie się
Bieg Powstania Warszawskiego, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką pod osobistym patronatem
Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary,
9. natomiast od 29 lipca do 2 sierpnia
2015 r. odbędzie się XIV Spływ Kajakowy Brdą im. adw. Romana Latosa,
organizowany przez Naczelną Radę
Adwokacką, Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy,
10. w dniach od 27 do 30 sierpnia 2015
r. w Sztynorcie odbędą się Adwokackie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie,
organizowane przez Naczelną Radę
Adwokacką, przy współpracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
11. w dniach od 5 do 6 września 2015
r. odbędzie się XVI edycja Turnieju

TOGA GOLF, będąca wspaniałą okazją dla poprawy i sprawdzenia swoich
umiejętności w tym wymagającym
sporcie, organizowanego przez Naczelną Radę Adwokacką przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką
w Olsztynie,
12. w dniach od 9 do 13 września 2015
r. w Warszawie odbędzie się XXVI
Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, współorganizowana
przez Naczelną Radę Adwokacką,
13. w dniu 18 września 2015 r. w Łodzi odbędzie się II Ogólnopolski „Bal
Mistrzów Sportu” w trakcie którego
przyznane zostaną tytuły: „Mistrza
Sportu – Prawnika 2014 r.”i„Mistrza
Sportu – Adwokata 2014 r.”oraz
wręczone puchary za zwycięstwo i
udział w Turnieju w Piłkę Nożną o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
14. w dniach od 24 do 26 września 2015
r., na świeżym powietrzu, odbędzie
się impreza „NordicWalking”, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie,
15. w dniach od 1 do 4 października
2015 r. odbędzie się VIII Pieszo-Rowerowo-Motocyklowy Bieszczadzki
Rajd w Krainie Wilka, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką
przy współpracy z Okręgową Radą
Adwokacką w Rzeszowie,
16. w dniach 16 do 18 października
2015 r. odbędą się Mistrzostwa w
Wędkarstwie Spinningowym – organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie,
17. na listopad 2015 r., planowana jest
organizacja przez Naczelną Radę
Adwokacką „Dni Kultury Adwokatury”, których dokładny program i termin zostaną podane w późniejszym
czasie,
18. również w listopadzie 2015 r., Naczelna Rada Adwokacka planuje organizację Mistrzostw Polski Adwokatury w Siatkówce, które patronatem
objął Polski Związek Piłki Siatkowej.
Zachęcamy do udziału w imprezach!
Adw. Jarosław Szczepaniak
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
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TURYSTYKA

SVALBARD
TYGIEL KULTUR I SŁOŃCE
PO PÓŁNOCY.
Moje marzenia podróżnicze
zmieniały się przez lata
rosnąc w odległościach i
wysokościach, skali trudów
podróży czy niedostępności
miejsc, kierując się ku
większej autentyczności
i małej popularności
kierunków.

Dlatego leżący zaledwie 1100 km od Bieguna Północnego Svalbard pozostawał
od dawna na liście „mustsee” , której wyszła naprzeciw doskonała promocja lotnicza. Bilet leżał w szufladzie od października, by ujrzeć na światło dzienne dopiero ponad pół roku później - w maju. Gdy tu wszyscy wyciągali już sandałki, ja
z plecakiem zapakowanym odzieżą termiczną i zimową, uzbrojona w puchówkę i
solidne buty ruszyłam do nadzwyczaj upalnego jak na tą porę Oslo by dalej złapać mało oblegany samolot na Spitzbergen.
Gigantyczne połacie bieli jeszcze długo przed lądowaniem zwiastuje surowe powitanie. Mikroskopijne lotnisko jest jedynym oknem Svalbardu na świat nie licząc
portów morskich. Pierwszy powitalny uścisk Arktyki jest lodowaty i wietrzny. Jeden autobus kursujący po wyspie zabiera wszystkich przyjezdnych i rozwozi pod
drzwi zaledwie kilku hoteli, pensjonatów czy hosteli. Kilka ulic, jeden główny plac
i market, szkoła i uczelnia, jedno muzeum i kolorowe chałupy a przed nimi stojaki na narty i zaparkowane snowmobile, czyli śnieżne skutery, które są podstawowym, niemalże wyłącznym środkiem transportu lądowego. Samochody można
zapewne policzyć na palcach dłoni. Oto całe Longyearbyen – stolica Svalbardu.
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Opr. adw.
Agnieszka Wolska

To zimowe pustkowie wbrew pozorom jest całkiem dobrze rozwiniętą bazą turystyczną, gdzie lista atrakcji opierających się głownie o aktywności outdoorowe jest długa i nadzwyczaj różnorodna z podziałem na zimę i lato, którym jest tu
te kilka bezśnieżnych miesięcy z temperaturami sięgającymi kilku stopni ciepła.
Można zatem wybierać między psimi zaprzęgami, wspinaczką w lodzie, chodzeniem po lodowych jaskiniach, wyprawami na skuterach, tropieniem niedźwiedzi
polarnych, narciarstwem freeridowym – choć to wymaga wcześniejszej organizacji. Jest też kilka opcji dla bardziej leniwych czyli rejsy lodołamaczem, rejsy turystyczne do osad górniczych a nawet romantyczne kolacje w drewnianych chatkach na lodowych pustyniach.
Przejażdżka psimi zaprzęgami w arktycznej przestrzeni to przygoda nie tylko dla
animallovers. Zaczęła się od wystrojenia naszej międzynarodowej kilkuosobowej grupy w kombinezony, wielkie ocieplane kalosze i specjalistyczne rękawice.
Chętni mogli też przyodziać twarzowe futrzane czapy. Tuż za granicą miasta obsadzoną znakami informującymi, że wchodzimy na teren niedźwiedzi polarnych,
ukazały się skupiska kojców, bud i przestronnych klatek, w których trzymane są
grupy psów zaprzęgowych. Wszystkie futrzaki są z grupy psów północy lub ich
mieszanek. Wiele patrzy na świat błękitnymi oczami rasy haski, ale wszystkie
tylko czekają by zacząć biec do przodu. Wczepianie ich do zaprzęgów odbywa
się wedle ustalonych reguł, kolejności i oznacza solidną i siłową walkę z wyrywającymi i wyjącymi czworonogami. Wystawienie sani jest niczym sygnał do startu.
Cała gromada wpada w szaleńczy amok i rwie się do biegu, wyjąc przy tym niczym dzikie wilki, zagłuszając głos przewodniczki tłumaczącej zasady powożenia i kierowania sanami. W parach ruszamy przez podmokłe roztopami polany,
by dalej wjechać już w górzyste i magicznie białe przestrzenie. Obcowanie z taką
przyrodą, ciszą i pustynią w towarzystwie zaprzęgów psów to fantastyczne doświadczenie z matką naturą za pan brat. Zmiana w parach pozwala być i pasażerem i kierowcą zaprzęgu oraz obserwować świat z różnych poziomów. Kończymy
przejazd, gdy psie języki wiszą im do piersi, ale w grymasie szczęścia i zadowolenia. Siła tych zwierząt i przystosowanie do warunków jest godne podziwu. Mimo
swojej dzikości zachowują potulność i towarzyskość, utrudniającą pożegnanie,
które pełne jest uścisków, drapania za uszami i poklepywania.

TURYSTYKA

Svalbard w maju nie zna ciemności nocy. Dzień polarny trwa tutaj od 22 kwietnia
do 21 sierpnia czyli 121 dni kalendarzowych i oznacza, że słońce jeżeli tylko nie kryje
się za chmurami świeci przez całą dobę, wędrując po krótkiej trasie nieba nawet nie
zbliżając się do linii horyzontu. Dzień polarny to niebywałe doznanie. Przez całą dobę
słońce zalewa wyspę światłem, odbiera ochotę na sen, wyciąga ludzi z domów, którzy
po północy, uzbrojeni w okulary przeciwsłoneczne wyprowadzają na spacery psy, wędrują do barów i zdają się ładować swoje „solary” na czas polarnej nocy. Sobotniego
drinka wypiłam zatem grubo po północy patrząc na zalany słońcem 100 km-owyIsfjord, w głębi którego rozciąga się Longyearbyen.
Z uwagi na brak dróg,do rosyjskiej osady górniczej Barensburg, można tylko dopłynąć statkiem lub dojechać snowmobilem. Wybrałam rejs, zapewniający niezwykle widoki i pozwalający podziwiać schodzące do wody jęzory lodowców, a
przy odrobinie szczęścia doświadczać ich kruszenia. Po kilku godzinach załoga
składająca się z dziwnie wyglądających w takim klimacie Tajów (ich populacja
rośnie po uruchomieniu Tajlandzkiej kopalni ) i uroczego przewodnika gawędziarza – Skandynawa z krwi, kości i wyglądu, zaserwowała lunch z najlepszego
łososia świata i wieloryba o wyglądzie
Przez całą dobę słońce
wątróbki, świeżo grillowanych na górzalewa wyspę światłem,
nym pokładzie statku. Panorama czoła lodowca, pływających fragmentów
odbiera ochotę na sen,
kry, błękitnej wody i otoczenie Arktyki
wyciąga ludzi z domów,
pozwalają uznać ten posiłek za jeden z
którzy po północy, uzbrojeni
najbardziej szczególnych i pamiętnych.
Wczesnym popołudniem statek wpłynął w okulary przeciwsłoneczne
wyprowadzają na spacery
w zatokę, której brzegi zszarzały i zagęściły się zabudowaniami. Barensburg to psy, wędrują do barów i zdają
druga co do wielkości osada ludzka na
się ładować swoje „solary” na
Svalbardzie, której społeczność liczączas polarnej nocy
ca około 500 osób składa się w 90% z
Rosjan i Ukraińców pracujących dla jedynej matki żywicielki – kopalni węgla rosyjskiej firmy. Wybetonowane
nadbrzeże, port, kilka ulic, kościół
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– wszystko przesiąknięte jest wszechobecnym klimatem wściekłego sowietu. W otoczeniu swoistych bloków na
centralnym placu stoi popiersie Lenina oraz gigantyczny populistyczny napis z innej epoki. Wystrój baru, sklep,
architektura domu kultury, dekoracje
portowe, klatki schodowe w blokach,
budka telefoniczna, zardzewiałe poręcze dziurawych schodów są niczym
rekwizyty filmowe, które w takim nagromadzeniu przenoszą nas w świat
głębokiego komunizmu panoszącego
się na prawdziwym końcu świata. Kilka pojazdów kursujących na linii kopalnia – port nawet nie mają numerów
rejestracyjnych (nie ma gdzie nimi wy-
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jechać ), a ich kierowcy z zastygłym w
ustach papierosem odziani są w klasyczne kufajki i wielkie czapy z uszami. Całość wygląda złowieszczo, ale i
groteskowo. Z kilkoma innymi pasażerami statku wypiłam kieliszek rosyjskiej wody ognistej, niektórzy skusili
się na klasyczną „zakuske” lub ukraiński barszcz, dopełniających poczucia
przeniesienia w czasie i przestrzeni.
Na Svalbardzie wszyscy jego mieszkańcy podkreślą fakt, że to ziemia
niczyja i że wszyscy tak samo są
jego gośćmi. Choć od 1920 roku na
podstawie porozumień międzynarodowych Svalbard przeszedł pod
zwierzchnictwo Norwegii, stając się
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Jedyny kościół w
Longyearbyen jest domem
kilku bogów i miejscem kultu
kilku religii, a główną jego
część stanowi duży salon z
wypchanym niedźwiedziem
polarnym.
jej Arktyczną prowincją,wciąż każdy
obywatel kraju podpisującego Traktat Spitzbergeński – w tym Polska ma
prawo osiedlać się, pracować, kupować domy, przebywać na czas nieokreślony i eksploatować surowce.
Stąd mieszanka ludności na tej małej
przestrzeni jest tak interesująca. Kil-

ka tajskich restauracji, polskie grupy
badawcze, francuska przewodniczka,
ukraińscy i rosyjscy górnicy i wiele innych narodowości spójnie funkcjonuje
z dala od religijnej i rasowej zawieruchy Europy. Jedyny kościół w Longyearbyen jest domem kilku bogów i
miejscem kultu kilku religii, a główną
jego część stanowi duży salon z wypchanym niedźwiedziem polarnym.
Opuszczałam Svalbard z poczuciem
niedosytu i wielką chęcią na więcej. W
Warszawie przywitał mnie trzydziestostopniowy upał i porwał zwiastun lata,
ale w głowie po dziś dzień noszę ciepłe wspomnienie lodowych krajobrazów i przestworzy Svalbardu.

Materiał fotograficzny w całości – Anna Agnieszka Wolska

AKTUALNOŚCI

Nr 58, Maj 2015

39

WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ
SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻN
OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ
SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWN
NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATY
KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆNIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNO
MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOW
KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ
FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNO ŚĆKONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO
INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚNOWOCZESNOŚĆ WYDAJNO
WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTU
RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ
SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWN
NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ
SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆNIEZALEŻN
OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ
SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻN
OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTR
ŚĆKONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUI WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZ
WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZ
INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWO
WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZ
INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWO
SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆNIEZALEŻN
OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ
WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ
Kompleksowe
SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ
RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻN
zarządzenie procesami
OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNO
ŚĆKONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚ
MOBILNOŚNOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ
SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ
Większa
KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ
WOLNOŚĆ
efektywnośćOSZCZĘDNOŚĆ
pracy
MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKUREN
BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBI
Zdalny dostęp
FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ
KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIE
z
urządzeń
mobilnych
INTUICYJNOŚĆNIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYD
WSZECHSTRONNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ
RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ
Bezpieczeństwo
WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO
INTUI WOLNOŚĆ M
danych
FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSO
KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ
FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ
SATYSFAKCJA KOMPLEKSO
Nieograniczona
KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ RENTOWNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ
OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ
przestrzeń dysku
FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIE
INTUICYJNOŚĆNIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYD
WSZECHSTRONNOŚĆ SATYSFAKCJA KOMPLEKSOWOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INTUICYJNOŚĆ REN
NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ WOLNOŚĆ MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONN

Biuro
można mieć
wszędzie

Mobilny system zarządzania
praktyką prawniczą
www.Kleos.pl

kleos reklama 210x297.indd 1

4/30/15 11:05 AM

