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Jak co roku już od początku kwietnia pracowaliśmy nad kolejnym wydaniem „Kroniki”. 
Ogrom wydarzeń w polityce, dotykających nas jako adwokaturę bezpośrednio i coraz 
dotkliwiej, spowodował wzmożoną aktywność środowiska. Echem w całej Polsce odbi-
ło się tzw. Lex Rakowski, czyli wniosek naszego kolegi, adw. dr. Macieja Rakowskiego, 
łódzkiego radnego, o przyjęcie przez Radę Miasta wniosku o stosowanie wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego – także tych nieopublikowanych. Wniosek o tyle istotny, 
że 6 dni po podjęciu uchwały w tym przedmiocie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu 
Najwyższego przyjęło ten sam sposób stosowania prawa. Bardzo istotnym wydarze-
niem było również spotkanie przedstawicieli adwokatury z delegacją Komisji Weneckiej 
w sprawie znowelizowanej Ustawy o policji i służbach specjalnych. Wrażeniami ze spo-
tkania podzielił się z „Kroniką” jego uczestnik, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący 
komisji praw człowieka przy NRA.

Tradycyjnie już przybliżamy Państwu działania adwokatury łódzkiej, a teraz także 
Naczelnej Rady Adwokackiej, budujące wizerunek adwokata jako przedstawiciela bar-
dzo ważnego zawodu zaufania publicznego. Przedstawiamy relację Ewy Stępniewicz-
Kwaśnej z Konferencji Komisji Wizerunkowych oraz podsumowanie strategii pracy nad 
wizerunkiem adwokatury autorstwa adw. Dariusza Wojnara. Zachęcamy do śledzenia 
rozwoju akcji edukacyjnej, prowadzonej obecnie przez adw. Marię Janik, szefową nowej 
Komisji Edukacyjnej.

Miłe i obiecujące jest podjęcie współpracy z jednym ze współzałożycieli „Kroniki”, 
adwokatem Jerzym Ciesielskim, który zgodził się udostępniać nam swoje publikowa-
ne w czasopiśmie lekarskim „Panaceum” teksty oraz zapowiedział stałą współpracę  
z „Kroniką” w charakterze felietonisty.

W związku z wyborami do władz samorządowych w Izbie Łódzkiej „Kronika” propo-
nuje nową formułę prezentacji kandydatów do określonych gremiów. Chcemy w ten 
sposób zachęcić kandydujące koleżanki i kolegów do przedstawiania swoich sylwetek 
i doświadczenia samorządowego, aby ułatwić wyborcom podjęcie przemyślanych 
decyzji.

Z powodu końca kadencji Okręgowej Rady Adwokackiej 2013–2016 dziekan Jarosław 
Zdzisław Szymański dokonał w „Kronice” podsumowania swojej pracy oraz jako kandy-
dat na stanowisko dziekana kolejnej kadencji przedstawił założenia i koncepcję funk-
cjonowania izby, ale też całej adwokatury w kolejnych latach. A charakter wydarzeń 
politycznych w kraju dodatkowo daje możliwość publicznego pokazania się adwoka-
tury jako silnego środowiska opiniotwórczego.

Nagle, jednego wieczoru, wszystkie te ważne wydarzenia zblakły. Nagle okazało 
się, że brakuje między nami jednej z najbardziej szanowanych w adwokaturze osób  
– adwokata Lecha Jana Gąseckiego. Wieloletni członek Okręgowej Rady Adwokackiej, 
wicedziekan, mentor, wykładowca... Postać tak dla nas znacząca, że wystarczy powie-
dzieć „Lech Gąsecki”, a każdy – od najmłodszych roczników aplikantów adwokackich 
po adwokatów seniorów – wie, o kim mowa. Genialny przeciwnik procesowy, niezastą-
piony patron dla wielu pokoleń adwokatów, dla wielu przyjaciel. Bardzo będzie nam 
Go brak.

Redakcja „Kroniki” składa kondolencje członkom rodziny adwokata Lecha Gąseckiego 
– małżonce, pani adwokat Elżbiecie Gąseckiej, córce Annie Gąseckiej i bratu, adwoka-
towi Michałowi Gąseckiemu!

    Katarzyna Piotrowska-Mańko
    redaktor naczelna
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KANDYDACI
DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

WYBORY 
2016

ADW. JAROSŁAW BIELSKI 

Absolwent  Uniwersytetu  Łódzk iego.  Wpisany  
na listę adwokacką w 2001 r. Aplikację adwokacką od-
bywał pod patronatem adw. Andrzeja Piróga. Od po-
czątku pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu 
samorządowym. Od 2002 członek Komisji ds. Sportu, 
w ramach której organizował turnieje piłki nożnej. 
W latach 2010–2013 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika 
Dyscyplinarnego przy ORA w Łodzi. Od 2013–2016 za-
stępca członka ORA, pełnił funkcję zastępcy skarbnika. 
Był także członkiem Komisji kulturalnej oraz doskonale-
nia zawodowego.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej. 

ADW. BOGDAN LESIAK

A b s o l w e n t  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o . 
Wpisany na listę adwokacką w 1991 r.  Od początku 
pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu samo-
rządowym. Od 2007–2010 pełnił funkcję sędziego sądu 
dyscyplinarnego przy ORA w Łodzi. Od 2010–2016 czło-
nek ORA, pełnił funkcję przewodniczącego zespołu wizy-
tatorów ORA w Łodzi.  
Kandydat na prezesa Sądu Dyscyplinarnego.

ADW. KATARZYNA  
PIOTROWSKA-MAŃKO LL.M.

Absolwentka WPiA UŁ, Szkoły Prawa Niemieckiego  
na UŁ. Ukończyła studia podyplomowe Magister Legum 
(LL.M.) w na Uniwersytecie im. Wilhelma w Münster. 
Praktykowała w kancelarii ASP (Münster) pod patro-
natem adw. Stephana Pahl’a. Aplikację adwokacką 
odbywała pod patronatem adw. Dariusza Wojnara 
oraz adw. Lecha Gąseckiego. Wykonuje zawód adwoka-
ta od 2010 r. Od 2005 r. związana z pracą w samorządzie 
adwokackim, m.in. przy pracy nad KRONIKĄ. Prowadzi 
praktykę indywidualną. Stale współpracuje z kancela-
rią adw. Stephana Pahla w Münster. 
Od 2010 r. redaktor naczelna KRONIKI, członek Komisji 
Współpracy Zagranicznej.  
Kandydatka do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. PIOTR KASZEWIAK 

Absolwent WPiA UŁ, adwokat od 2010 r. Aplikację 
odbywał pod patronatem adw. Stanisława Owczarka 
i adw. Krzysztofa Stępniewicza. Od 2013 roku zaanga-
żowany w pracę samorządową, pełniąc funkcję rzecz-
nika prasowego Izby łódzkiej, współpracując z Komisją 
Wizerunkową oraz z Redakcją Kroniki. Współautor akcji 
społecznych i medialnych prowadzonych przez ORA, 
których celem jest promowanie Adwokatury w skojarze-
niu z profesjonalizmem, kompetencją, ale także komu-
nikatywnością i sympatycznym, społecznym obliczem. 
Inicjator konferencji alarmujących o niskiej świadomości 
prawnej Polaków, programów edukacji prawnej i zaan-
gażowania nowych innowacyjnych technologii w służbie 
Palestry.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. MARIUSZ MAZEPUS

A b s o l w e n t  U Ł .  W y k o n u j e  z a w ó d  a d w o k a -
ta od 2010 r. Aplikację adwokacką odbywał pod patro-
natem adw. dr Rafała Kasprzyka. Od 2006 do 2010 pełnił 
funkcję starosty grupy, ściśle współpracował z Komisją 
Parlamentarno-Prawną ORA. Wieloletni członek kole-
gium redakcyjnego „Kroniki”. Od 2013–2016 r. z-ca człon-
ka ORA, przewodniczył Komisji ds. Grotnik. Od 2014 roku 
jest Przewodniczącym Komisji Parlamentarno-Prawnej 
i Praw Człowieka. Współorganizator kilkudziesięciu kon-
ferencji, spotkań integracyjnych i wydarzeń kulturalnych 
adwokatury oraz środowisk inteligenckich (akcja  Łódzcy 
Adwokaci dla Swojego Miasta, czy Łódzkie Porozumienie 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego).  
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. ALEKSANDRA BIERZGALSKA

Absolwentka WPiA UŁ, aplikację odbywała pod patrona-
tem adw. dr Macieja Rakowskiego. Od  2011 r. prowa-
dzi praktykę indywidualną. Specjalizuje się w usługach 
prawnych dla biznesu i sektora spółek prawa handlo-
wego. Od 2014 r. przewodniczy Komisji ds. Wizerunku 
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Działalności Pro bono. Współtworzyła tzw. kampanię 
wizerunkową Łódzkiej Izby Adwokackiej. Jest członkiem 
Komisji ds. Edukacji Prawnej, biorąc udział w przedsię-
wzięciach z zakresu CSR – działań społecznie odpowie-
dzialnych. Od 2014 r. jest członkiem Komisji Komunikacji 
Społecznej przy NRA.  
Kandydatka do Okręgowej Rady Adwokackiej. 

ADW. RYSZARD MARCINKOWSKI 

Wpisany na listę adwokacką w 1985 r. Odbył aplika-
cję sądową, a następnie aplikację adwokacką pod 
patronatem adw. Tadeusza Skowrona. Od początku 
pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu samo-
rządowym. Od 1989 do 1992 członek ORA. W latach 
1991–1992 zastępca sekretarza ORA. Pełnił funkcję sę-
dziego sądu dyscyplinarnego. Od 2005 r. jest nieprze-
rwanie członkiem ORA. W latach 2007–2010 był wice-
dziekanem ORA. 2010–2016 pełnił funkcję Rzecznika 
Dyscyplinarnego. Rolę Okręgowej Rady Adwokackiej 
postrzega jako troskę o młodych adwokatów i wspieranie 
ich w wykonywaniu zawodu.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej i na de-
legata Izby Łódzkiej na Krajowy Zjazd Adwokatury.

ADW. EDMUND PRYCA

A b s o l w e n t  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o .  B y ł y 
s ę d z i a  S ą d u  R e j o n o w e g o  w  Ł o w i c z u . 
Wpisany na listę adwokacką w latach 80’ r. Od początku 
pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu samo-
rządowym. Niemal od początku pracy zawodowej w cha-
rakterze adwokata pełnił funkcję zastępcy Rzecznika 
Dyscyplinarnego po roku od wpisu na listę. Dwie ka-
dencje – Rzecznik. Od 2010 nieprzerwanie Prezes SD. 
Dwukrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. 
Kandydat na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego.  

ADW. DR BARTOSZ KUCHARSKI LL.M.

Absolwent WPiA UŁ oraz University of Birmingham 
(Master of Laws – LL.M.) Aplikacja adwokacka pod patro-
natem adw. Zbigniewa Wodo. Od 2004 r. prowadzi prak-
tykę indywidualną. Specjalizuje się w prawie cywilnym 
obrotu gospodarczego oraz prawie handlowym (ubez-
pieczenia gospodarcze). Od 2007 r. adiunkt w Katedrze 
Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ.  
Od 2005 r. jest wykładowcą na szkoleniach aplikan-
tów adwokackich. Od 2010 r. był zastępcą członka 
ORA. W 2013 członek komisji egzaminacyjnej ds. eg-
zaminu adwokackiego z zakresu prawa gospodar-
czego. Od 2013 r. był członkiem ORA oraz z-cą kie-
rownika szkolenia aplikantów (blok prawa cywilnego 
i gospodarczego).
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. PIOTR OLSZAŃSKI

Od roku 1997 odbywał  aplikację adwokacką pod 
patronatem adw. Bożenny Banasik. Praktykę adwo-
kacką rozpoczął w roku 2002. W roku 2013 zostałem 
wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej 
i objął przewodnictwo Komisji Kultury i Integracji 
Zawodowej. Współpracuje ściśle z Komisją Doskonalenia 
Zawodowego. Rozwinął ideę tzw. pikników rodzinnych 
w Grotnikach, które pełnią rolę integracji środowiskowej. 
W ramach integracji środowisk prawniczych jest organi-
zatorem corocznej imprezy „Bal prawnika”, który odby-
wa się we współpracy m.in. z Okręgową Izbą Radców 
Prawnych w Łodzi. Piotr Olszański w przeszłości nie 
pełniąc określonych funkcji zawsze zaangażowany był 
w pracę samorządu adwokackiego.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. MAGDALENA ECKERSDORF

Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Neofilologii 
Uniwersytetu im.  A.  M ick iewicza w Poznaniu. 
Wpisana na listę adwokacką w 2005 r. Aplikację adwo-
kacką odbywała pod patronatem adw. Ewy Sługockiej. 
Dotychczasowa praca samorządowa związana była 
z udziałem w Komisji Współpracy z Zagranicą w Latach 
2007–2010. W latach 2010–2013 wybrana na zastępcę 
członka ORA w Łodzi. Od 2013–2016 członek Komisji 
ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej oraz członek Komisji Doskonalenia 
Zawodowego Adwokatów w ORA w Łodzi. 
Kandydatka do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. DR MAGDALENA 
MATUSIAK-FRĄCCZAK

Adwokat od 2010 r., adiunkt w Katedrze Europejskiego 
Prawa Konstytucyjnego na WPiA UŁ. Członek Komisji 
Doskonalenia Zawodowego oraz Komisji Parlamentarno-
Prawnej przy ORA w Łodzi.  Ukończyła kierunek 
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (spec.: finan-
se międzynarodowe) na WE-S UŁ oraz Szkołę Prawa 
Francuskiego (UŁ/Université de Tours). Jęz. ang., niem., 
fr. i hiszp. W samorządzie zajmuje się kwestią warunków 
pracy adwokata (stawki adwokackie – skarga do TK), 
ustawą pakamerowa (projekty uchwał, opinii) i in. 
Kandydatka do Okręgowej Rady Adwokackiej  
i na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

ADW. DR SYLWESTER REDEŁ 

Adwokat od 1999 roku, odbył aplikację sądową w latach 
1995-1997, aplikację adwokacką odbywał pod patrona-
tem adw. Stanisława Owczarka, doktor nauk prawnych. 
Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym. 
W latach 2014-2017 członek Komisji ds. przeprowadze-
nia  egzaminu adwokackiego w Łodzi. W poprzednich 
kadencjach ORA zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, 
w latach 2013–2016 członek ORA, Przewodniczący 
Komisji Doskonalenia Zawodowego.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. MACIEJ LENART 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Wpisany na listę ad-
wokacką w 2005 r. Aplikację adwokacką odbywał pod 
patronatem adw. Andrzeja Piotrowskiego. Od początku 
pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu samorzą-
dowym. Od 2010–2013 pełnił funkcję sędziego sądu dyscy-
plinarnego przy ORA w Łodzi. Od 2013–2016 członek ORA, 
pełnił funkcję wicedziekana ds. osobowych. Wprowadził 
m.in. zasadę mediacji pomiędzy osobami będącymi stronami 
konfliktów o charakterze dyscyplinarnym. Wiele postępowań 
kończy się obecnie ugodą. Jeden z inicjatorów zakupu nieru-
chomości przy ul. Wólczańskiej. Uczestniczył w negocjacjach 
z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi w zakresie szczegó-
łów zakupu. Obok dziekana Jarosława Z. Szymańskiego jest 
sygnatariuszem umowy zakupu nieruchomości.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. KRYSTYNA ORLICKA 

Pełni funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego nieprze-
rwanie od 20 maja 1995 r. Na listę adwokatów Izby 
Łódzkiej została wpisana w dniu 27.04.1984 r. Wcześniej 
przez 14 lat wykonywała zawód sędziego. 
O ile moja kandydatura do Sądu Dyscyplinarnego zosta-
nie podczas obrad Zgromadzenie Izby Łódzkiej zgłoszo-
na, wyrażę zgodę na sprawowanie tej funkcji. 
Wyraża gotowość kontynuowania pracy na rzecz organu 
Samorządu Adwokackiego Izby Adwokackiej w Łodzi.
Kandydatka na sędziego Sądu Dyscyplinarnego.

ADW. MARIA JANIK

Absolwentka WPiA UŁ, aplikację odbywała pod pa-
tronatem adw. Joanny Agackiej- Indeckiej  oraz  
adw. prof. Szymona Byczko. Od 2011 r. prowadzi praktykę 
indywidualną, specjalizując się w sprawach karnych. 
Od 2014 r. jest członkiem Komisji ds. Wizerunku 
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Działalności Pro bono. Koordynuje działania pro bono 
oraz tzw. działania CSR. Współtwórczyni tzw. Kampanii 
Wizerunkowej. Od marca 2016 r. dodatkowo przewod-
niczy Komisji ds. Edukacji Prawnej, realizując w szczegól-
ności stałą akcję edukacyjną dla młodzieży i seniorów.  
Kandydatka na delegata Łódzkiej Izby Adwokackiej  
na Krajowy Zjazd Adwokatury.
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ADW. PAWEŁ  SIDOWSKI

W  1 9 8 5  r.  w p i s a ny  n a  l i s t ę  a d w o k a t ó w  O R A 
w Łodzi. W okresie od 1989–1991 członek ORA w Łodzi, 
w 1990 r. pełnił nadzór nad Biurami Doraźnej Pomocy 
Prawnej. W latach 1992–1998 i 2001–2004 przewodni-
czący Zespołu Wizytatorów. W kadencjach od 1998-2001  
i od 2007–2010 sekretarz i przewodniczący Referatu 
Osobowego, od czerwca 2010 r. powołany na stano-
wisko Wicedziekana ORA w Łodzi. W ostatniej kaden-
cji pełnił funkcję skarbnika ORA. Delegat na Krajowe 
Zjazdy Adwokatury w roku: 1998, 2001, 2004, 2007, 
2010. Członek Komisji Egzaminacyjnej Aplikantów 
Adwokackich w 1998 r., 2009 r., 2014r., 2015r.
W 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu od-
znaczenie Adwokatura Zasłużonym.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. MICHAŁ WOJTYSIAK

Aplik ację odbywał prz y ORA w Łodzi ,  pod pa-
tronatem adw.  Włodzimier za J .  Jankowsk iego 
oraz adw. Andrzeja Lachmana. Zawód wykonu-
je od 2006 w kancelarii indywidualnej. Zajmuje się 
sprawami za zakresu prawa rodzinnego, nieruchomo-
ściowego oraz prawa karnego. Oprócz ukończonych 
studiów prawniczych jest historykiem sztuki. W dzia-
łalności samorządowej zaangażowany w sprawy kul-
turalne - członek Komisji Kulturalnej do 2013 r. oraz 
w sprawy związane ze szkoleniem aplikantów adwokac-
kich – członek Komisji ds. szkolenia aplikantów adwo-
kackich od 2013 do dnia dzisiejszego. Wieloletni członek 
kolegium redakcyjnego Kroniki.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. SŁAWOMIR SZATKIEWICZ

A b s o l w e n t  U Ł  W p i s a n y  n a  l i s t ę  A d w o k a c k ą 
około  1996 ro k u.  Uko ńcz ył  apl ik ac ję  sądową 
w 1990 roku. Sędzia Sądu Rejonowego w Łodzi 
w Wydziale Karnym do 2003 roku.  Aplikację adwokac-
ką odbywał pod patronatem adw. Franciszka Lacha 
oraz adw. Krystyny Skoleckiej-Kona. Sędzia Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi przez 2 ka-
dencje, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich 
przez 1 kadencję. Był też Rzecznikiem Dyscyplinarnym. 
2013–2016 Sekretarz ORA. Wiele lat był egzamina-
torem Izby Adwokackiej w Łodzi (w egzaminach 
w systemie korporacyjnym oraz w Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej. Od lat jest wykładowcą i egzaminato-
rem z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. KRZYSZTOF STĘPNIEWICZ

Absolwent UŁ. W latach 1981–1989 był prokuratorem 
Prokuratur Okręgu Łódzkiego. W 1992 roku zdał egzamin 
adwokacki i od tamtej chwili czynnie wykonuje zawód 
adwokata. Aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym 
pracując na rzecz Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 
Jest jednym ze współzałożycieli KRONIKI i członkiem 
kolegium redakcyjnego. Od dwóch kadencji członek 
Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Łodzi. Członek Zakonu Świętego Jerzego dwukrotnie 
odznaczony krzyżem kawalerskim Zakonu i krzyżem ka-
walerskim z gwiazdą za działalność charytatywną. 
Kandydat na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

ADW. WOJCIECH WOŹNIACKI

Zawód adwokata wykonuje od 1 stycznia 1990 r. Pełni 
funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, jest wy-
kładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich 
i członkiem komisji egzaminacyjnych przy egzaminach 
dla aplikantów adwokackich oraz egzaminów zawo-
dowych. Wieloletni patron aplikantów adwokackich. 
Dotychczas nie pełnił czynnie żadnej funkcji samorządo-
wej, skupiając się na pracy zawodowej. Obecnie z racji 
stabilnej sytuacji zawodowej, zamierza wesprzeć samo-
rząd adwokacki swoim doświadczeniem.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. JAROSŁAW SZCZEPANIAK

Absolwent UŁ. Praktykuje od 1999 r. Odbył aplikację 
prokuratorską, a następnie adwokacką pod patrona-
tem adw. Grzegorza Łobody. Członek ORA w Łodzi nie-
przerwanie od 2010 r. P-cy Komisji Sportu i Rekreacji 
ORA w Łodzi. Członek Komisji Integracji Środowiskowej 
(…) przy NRA oraz członek Komisji Parlamentarnej 
i Praw Człowieka ORA w Łodzi. Współzałożyciel Klubu 
Motocyklowego AP przy NRA z siedzibą w Łodzi. 
Współautor szeregu inicjatyw w zakresie współpracy ad-
wokatów ukraińskich i polskich. Twórca Ogólnopolskiego 
„Balu Mistrzów Sportu”. Członek redakcji KRONIKI.  
Kandydat do Ok ręgowej  R ady Adwok ack iej 
oraz na delegata Izby Łódzkiej na Krajowy Zjazd 
Adwokatury.

ADW. MAGDALENA 
STRZELECKA-MIZIOŁEK

Ab s o l we nt k a  Wyd z i a ł u  Prawa  i  Ad m i n i s t ra c j i 
Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 r. rozpoczęła aplikację 
adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi 
pod patronatem adw. Andrzeja Pelca. W 2007 r. po ukoń-
czeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwo-
kackiego została wpisana na listę adwokatów przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2010 r. jest 
członkiem Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Łodzi. 
Posługuje się językiem angielskim - biegle, oraz języka-
mi niemieckim i włoskim – w stopniu umożliwiającym 
podstawową komunikację. 
Kandydatka na sędziego Sądu Dyscyplinarnego.

ADW. JAROSŁAW WYRWAS

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Wpisany na listę 
adwokacką w 2001r. Od 2002r. prowadzi Kancelarię 
Adwok ack ą za jmującą  s ię  prawem gospodar -
czym. Od 2013r. Wiceprzewodniczący Piłkarskiego Sądu 
Polubownego PZPN. Od początku pracy zawodowej 
zaangażowany w pracę samorządu adwokackiego, jako 
członek poszczególnych komisji, członek zespołu wizyta-
torów, zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Członek ORA 
w latach 2007–2010 oraz 2013–2016r. W ostatniej kaden-
cji Rady pełnił funkcję zastępcy sekretarza ORA w Łodzi.
Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej.

ADW. BARTOSZ TIUTIUNIK

A b s o l w e n t  W P i A  U Ł .  A p l i k a c j a  a d w o k a c k a 
w latach 2000–2003 pod patronatem adw. Wojciecha 
Sobańskiego i adw. Andrzeja Pelca. Od stycznia 2004 pro-
wadzi praktykę indywidualną o profilu karnym. Członek 
ORA w Łodzi nieprzerwanie od 2007. Od 2004 wykła-
dowca na zajęciach szkoleniowych dla aplikantów ad-
wokackich. 2010 - 2016  kierownik Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich ORA w Łodzi. 2013–2016 członek Komisji 
Szkolenia Aplikantów Adwokackich NRA. Od 2010 czło-
nek Komisji I st. do przeprowadzenia egzaminu adwo-
kackiego w Łodzi, a od 2015 Komisji II st. (odwoławczej) 
w Warszawie. W 2015 prelegent na Kongresie Psychiatrii 
Sądowej w Łodzi. 
Kandydat do ORA w Łodzi oraz na delegata Izby 
Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury.
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K O M U N I K A T

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

informuje, że

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
ZGROMADZENIE IZBY

ADWOKACKIEJ W ŁODZI

zostało wyznaczone

na dzień 21 maja 2016 r.  
o godz. 9.00

w „Auli 1000” Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego

w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251



Katarzyna PIOTROWSKA-MAŃKO: Zważywszy 
na czas, w jakim rozmawiamy, muszę zacząć od 
pytania, czy zamierza pan kandydować ponownie 
na funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi? Zakładam, że tak.
Jarosław Zdzisław SZYMAŃSKI: – Ważyłem się z pod-
jęciem ostatecznej decyzji ze względu na olbrzymie 
obciążenie czasowe w pracy, aby pogodzić obowiązki 
dziekana w tej formule, jaką zapowiadałem i przyjąłem, 
z obowiązkami zawodowymi, nie mówiąc już o innych 
aspektach życia.

Przed wyborami w 2013 r. „Kronika” przygotowała 
podobny wywiad z panem, wówczas jednak roz-
mawialiśmy o programie, planach na prawdopo-
dobnie wygraną kadencję. Jak wypadła realizacja 
pańskich planów i założeń?
– To, co było objęte moimi planami – uważam, że zreali-
zowałem. Udało się. Ostatnią z ważnych rzeczy było roz-
wiązanie problemu widzeń z klientami w areszcie śled-
czym przy ul. Smutnej. Sytuacja panująca tam od wielu 
lat dawała poczucie bezsilności. Los nam jednak sprzy-
ja. Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora aresztu 

śledczego. Nowa dyrekcja chyba poważnie potrakto-
wała moje wystąpienie jeszcze do poprzedniego rzecz-
nika praw obywatelskich, pani prof. Ireny Lipowicz, 
i to stanowiło niewątpliwie asumpt do spotkania 
z nową dyrekcją i poczynienia satysfakcjonujących 
adwokaturę ustaleń. Wielką niespodzianką, o któ-
rej nawet nam się nie śniło w 2013 r. – stała się nasza  
nowa siedziba.

W ostatniej rozmowie z panem, publikowanej 
na łamach ostatniej „Kroniki” (nr 59), przedstawił 
pan plany w związku z Willą Richtera. Czy można 
do tego coś dodać?
– Są to raczej kolejne plany. Pierwszy to założenie pięk-
nego ogrodu. To będzie radość nie tylko w aspekcie es-
tetycznym, ale i użytkowym. Ogród ma być miejscem, 
gdzie będziemy mogli się spotykać i być razem. Kolejny 
temat to powiększenie istniejących możliwości dla prac 
biura rady – mam na myśli zagospodarowanie po ada-
ptacji poddasza i zamontowanie prowadzących tam 
schodów.

Jakie to będą koszty?
– Koszty adaptacji poddasza i budowy schodów 
nie są jeszcze całkiem policzone, ale będziemy to robić 
tylko wtedy, jeśli pozwolą nam możliwości budżetowe. 
Ostatnia kwestia – w przypadku, gdy przyjdzie mi pełnić 
funkcję dziekana przyszłej kadencji – to zadbanie o ele-

wację. Jest co prawda w dobrym stanie, ale wymaga, 
jak każda budowla wolnostojąca, konserwacji i odświe-
żenia. Istnieje potrzeba napraw niedoróbek blacharskich 
i malowania. Trzeba będzie być może poprawić strukturę 
budowlaną balkonów. To są prace niezbędne do wykona-
nia w kolejnej kadencji. Pod znakiem zapytania pozostaje 
jeszcze kwestia piwnic, które teraz są wykorzystywane 
jako archiwa. Pytanie, czy będziemy chcieli to jakoś mo-
dernizować, ale nie jest to sprawa pilna. To będzie zależa-
ło od bieżących potrzeb i możliwości. Kwestia okien jest 
też nomen omen otwarta. O tym ostatecznie zadecyduje 
konserwator zabytków. Ja nie widzę na razie takiej po-
trzeby. Oczywiście żartuje. Obecnie nie widzę potrzeby 
wymiany okien.

Czy budynek sprawdza się jako miejsce integracji 
i spotkań środowiskowych w Łodzi?
– Wykorzystanie siedziby jako miejsce integracji środo-
wiskowej oraz organizowania przez adwokaturę spo-
tkań otwartych w ramach naszej aktywności w szeroko 
pojętej przestrzeni publicznej jest realizowane w stu 
procentach. Spotkania odbywają się w lepszych wa-
runkach. O tym świadczy wola częstszego spotykania 
się adwokatów. Jednym z jej przejawów, nowym pomy-
słem są bale ostatkowe. Rada i ja całkowicie ten pomysł 
popieramy. Do tego możemy dodać inicjatywę spotkań 
wiosenno-letnich w ogrodach, którą uważam za bardzo 
trafioną. Reasumując, uważam, że funkcja integracyjna 

siedziby jest spełniona. Co do wykorzystania siedziby 
w aspekcie zewnętrznym także jestem zadowolony. 
Otwarcie w październiku 2015 r., zaszczycone przez 
przedstawicieli naszego miasta, jest dowodem na to, 
jak duże było zainteresowanie środowisk zewnętrznych 
tym, czy adwokatura poradziła sobie z adaptacją budyn-
ku na swoje potrzeby. A teraz z okazji wszelkich spo-
tkań, na które zapraszamy przedstawicieli różnych śro-
dowisk i władz miasta, słyszymy, że ta nieruchomość pod 
naszymi auspicjami żyje, jest dostrzegana jej wewnętrz-
na przemiana, że zaczęła być miejscem estetycznym,  
ozdobą miasta.

Podczas obecnej kadencji bardzo dbał pan o re-
lacje z przedstawicielami Miasta. To się wpisuje 
w pana filozofię adwokatury łódzkiej, czy jest 
kurtuazją i zachowaniem pewnych konwenansów?
– Adwokatura łódzka stała się w pewnym sensie li-
derem środowisk inteligenckich, przede wszyst-
k im samorządów zawodowych naszego miasta. 
Wszystkie inicjatywy związane z aktywnością tych 
środowisk w sferze publicznej odbywają się jeśli nie 
pod auspicjami adwokatury to zawsze z adwokatu-
rą. Ta obecność w przestrzeni publicznej jest w sposób 
podwójny dostrzegana – adwokatura jako adwokatura, 
pełniąca swoją podstawową funkcję, ale z drugiej strony 
adwokatura jako lider środowisk samorządów zaufania  
publicznego.

Jak odnajdują się w siedzibie nasi aplikanci? Py-
tam także o wymiar merytoryczny dalszych szko-
leń. Czy istnieje plan zmian, czy wypracowaliśmy 
spójne zasady szkolenia?
– Siedziba ORA jest też siedzibą aplikantów, co wie-
lokrotnie podkreślałem. Mogą z niej korzystać zarów-
no w wymiarze dydaktycznym, jak i środowiskowym 
(integracyjnym). I to niekoniecznie całych roczników. 
Aplikanci na razie z tego nie korzystają, ale my jesteśmy 
otwarci na wszelkie propozycje. Jeśli chodzi o aspekt 
możliwości dydaktycznych – obecnie mając na uwadze 
liczbę roczników już wiemy, że sala kominkowa (duża) 
wyposażona w dodatkowe doświetlenie (był pro-
blem na początku) spełnia całkowicie swoje zadanie. 
Grupy są dzielone. Na zajęcia powinno przychodzić 
ok. 40 aplikantów. Postanowiliśmy zakupić krzesła kon-
ferencyjne, z pulpitami i miejscem na torby, laptopy. 
Będzie to przydatne także dla konferencji organizowa-
nych w naszej siedzibie.

Jak pan ocenia poziom szkolenia aplikantów? Czy 
są jakieś plany na przyszłość? W tej chwili mamy 
system kolokwiów ustnych w Łodzi. To nie jest 
wcale takie typowe!
– Dlatego poziom szkolenia w Łodzi jest uznawa-
ny za wysoki. W naszym interesie – adwokatów – i w in-
teresie publicznym jest, aby adwokaci byli wysokiej klasy 
specjalistami. Od tych metod szkolenia nie zamierzamy 

odchodzić. Natomiast oczywiście kwestią otwartą, któ-
ra dzięki istniejącym trzem salom wykładowym, jest 
możliwa do zrealizowania, to położenie większego na-
cisku na zajęcia typu warsztatowego. Myślę, że przyszłe 
kierownictwo szkoleń prawdopodobnie będzie mogło 
o tym poważnie pomyśleć. Nowe możliwości lokalowe 
dają szansę na tworzenie jeszcze mniejszych grup wła-
śnie pod kątem zajęć praktycznych.

Wizerunek. To temat bardzo ważny. Mamy Komisję 
Wizerunkową, która obecnie została podzielona 
na dwie odrębne. Prace nad wizerunkiem zostały 
zapoczątkowane podczas pana kadencji. Jak pan 
ocenia działania Komisji, co dalej z nimi?
– Komisja jest łódzkim pomysłem dla adwokatury pol-
skiej, którym się podzieliliśmy. Jak wiemy, nasza akcja 
wizerunkowa, która została uznana przez NRA za akcję 
wzorcową, została poprzedzona przychylną postawą 
dziekanów innych Izb, którzy – co podkreślam stanow-
czo – znacznie wcześniej przed NRA przyjęli nasz projekt, 
nasze know-how u siebie.

Które to Izby?
– Toruńska, białostocka, opolska, płocka, częstochow-
ska… sporo. Dlatego została zorganizowana konferencja 
Komisji Wizerunkowych, która miała wypracować wspól-
ną koncepcję działania adwokatury w ramach budowania 
wspólnego wizerunku i budowy marki adwokatury. 

O Willi Richtera, integracji środowiskowej, kryzysie 
konstytucyjnym i o tym, że kompletnie nie wiemy,  
co będzie dalej – z dziekanem Jarosławem Z. Szymańskim 
rozmawia Katarzyna Piotrowska-Mańko.

ADWOKATURA  
LIDEREM 
ŁÓDZKIEJ  
INTELIGENCJI...

ADW. KATARZYNA 
PIOTROWSKA-MAŃKO
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korzystnym dla palestry łódzkiej. Powinny być wyda-
wane dla nas: na samodoskonalenie zawodowe, inte-
grację, promocję wizerunku i marki adwokatury oraz 
w celach inwestycyjnych. Dlatego nie ukrywam, że poza 
zrównoważoną lokatą, którą utrzymujemy od wielu 
lat w wysokości trochę ponad 100 tys. zł, nie staramy 
się tych środków gromadzić, tylko co miesiąc mamy 
mniej więcej ten sam przychód i ten przychód pozwa-
la nam na realizowanie wszystkich koniecznych zadań 
i utrzymywanie płynności finansowej. Gdybym mógł 
wynająć naszą starą siedzibę, możliwości byłyby więk-
sze. Niestety tego nie udało się JAK DOTĄD zrobić! 
I to jest jeden (ale nie zakładany w 2013 r.) cel, którego 
nie udało się zrealizować. JESZCZE. Podkreślam JESZCZE. 
I podkreślam, że to cel, który pojawił się dopiero w czasie  
kadencji.

Mówił pan w 2013 r. przed kandydowaniem 
na funkcję dziek ana,  że ciała  kolegialne 
w ORA mogą nie być złożone z ludzi praco-
witych – delikatnie mówiąc. Czy te obawy się  
potwierdziły?
– Pytanie jest dość trudne, ale odpowiem na nie na-
stępująco: wszyscy pracowaliśmy w myśl zasady, którą 
wypowiedziałem na pierwszym inauguracyjnym, konsty-
tutywnym posiedzeniu ORA kadencji 2013-2016: pamię-
tajmy, że przyszliśmy tutaj do pracy, a nie dla splendoru. 
Wszyscy pracowali. Czy można było ciężej? Niektórzy 
mogli, ale nie mogę powiedzieć, że w tej radzie nie było 
atmosfery pracy i, co najważniejsze – filozofii pełnego 
współdziałania dla środowiska. Byliśmy jednym zgod-
nym zespołem.

Jaki może być skład przyszłej Rady?
– Dla mnie jest oczywisty: to będą ludzie oddani samo-
rządowi adwokackiemu – ludzie pracowici.

Proszę opisać swój plan dla łódzkiej adwokatury 
na najbliższe lata...
– Przede wszystkim to, co w mijającej kadencji spraw-
dziło się, należy bezwzględnie kontynuować, czyli 
umacnianie pozycji adwokatury w społeczeństwie 
przez budowę jej wizerunku i marki, ale szczególne 
czasy wymagają szczególnych środków: w „sezonie” 
nowych ustaw, typu tej o policji, należałoby zadbać 
o wprowadzenie dla adwokatów Izby Łódzkiej progra-
mów kodujących czy szyfrujących dla ochrony naszej 
korespondencji i treści gromadzonych na komputerach 
kancelarii. Powinniśmy nabyć dla członków Izby na pre-
ferencyjnych warunkach finansowych programy infor-
macji prawnej typu lex. Trzeba zagospodarowywać dla 
adwokatów nowe obszary rynku usług adwokackich 
poprzez: a) budowę własnego łódzkiego ośrodka me-
diacji przy ORA; b) wyłączną współpracę z Polskim 
Związkiem Głuchoniemych i Słabosłyszących; c) współ-
pracę ze środowiskami seniorów. Ważne będzie zo-
stawienie w Izbach większej części ze składki samo-
rządowej dla rosnących zadań własnych Izb, zamiast 
przekazywanie jej do NRA. A też innowacyjność i położe-
nie większego nacisku na samodoskonalenie zawodowe  
adwokatów. 

Na ile propagowanie działań prowizerunkowych 
jest nam przydatne w obecnej sytuacji społeczno-
-politycznej?
– Byłem na posiedzeniach NRA w ostatnim czasie. I by-
łem jedną z tych osób, które widziały potrzebę, aby pre-
zydium NRA było mediatorem pomiędzy zwaśnionymi 
stronami w kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby 
taki scenariusz zaistniał, uważam że rzeczywiście był-
by to olbrzymi – nawet o wymiarze historycznym – suk-
ces potrzebny dla zobrazowania roli, jaką pełni adwoka-
tura w państwie.

Jak to zrobić!?
– Prezes czy osoby wydelegowane podjęłyby się 
funkcji mediatorów, organizując spotkania przed-
stawicieli  skonfliktowanych stron politycznych 
z udziałem prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
Może podczas takich spotkań znaleźliby wspólnie 
zgodną z prawem metodę przecięcia tego węzła  
gordyjskiego.

Tak, ale ten węzeł gordyjski dla prawnika jest 
raczej zero-jedynkowy. Myśli pan o jakimś kom-
promisie?
– Tak, myślę że w poczuciu odpowiedzialności za pań-
stwo należy go szukać.

M a m  n a d z i e j ę ,  ż e  p r ę d z e j  c z y  p ó ź n i e j 
t o  s i ę  u d a ,  p o n i e w a ż  w  p r z e c i w ny m  r a -
z i e  z a c z n i e my  m i e ć  t e n  wę ze ł  g o rd y j s k i 
na szyi. Prowokacyjnie spytam: jeśli się nie 
uda zawrzeć takiego kompromisu i dojdzie 
do funkcjonowania dwóch porządków prawnych, 
co w świetle ostatniej uchwały Sądu Najwyższego, 
sygnalizującej respektowanie wyroków Trybuna-
łu nawet bez ich publikacji, zaczyna być realne, 
to jaka wówczas będzie rola adwokatów? Czy 
przypomina to już sytuację z lat 80., czy daleko  
do tego?
– W moim przekonaniu jeszcze na obecnym etapie szu-
kanie takich analogii jest za daleko idące. Natomiast 
niewątpliwie istnieje poważny problem stosowania pra-
wa w ramach dwóch porządków. Zarówno co do treści 
jak i wykładni. Powiem szczerze, że chyba adwokatura, 
nowożytna adwokatura polska, a może i europejska 
(do końca nie wiem), nie znalazła się nigdy w takiej sy-
tuacji, aby w ramach tzw. prawa pozytywnego nastąpił 
jego dualizm. Nie mamy takich doświadczeń. Nie mamy 
źródeł, z których moglibyśmy czerpać wiedzę, jak w takiej 
sytuacji należałoby się znaleźć. I to w aspekcie formal-
noprawnym. Nie mówię o wymiarze aksjologicznym. 
Jako prawnik nie do końca umiem sobie wyobrazić taką 
sytuację.

Co ra z  b a r d z i e j  d o  n a s z e j  s y t u a c j i  p a s u -
je Skoratesowe „wiem, że nic nie wiem”...  
Już nic nie wiemy?
– Tak. To jest sytuacja, która wedle wszystkich reguł i mo-
deli nie powinna się zdarzyć w normalnym porządku 
demokratycznym i prawnym. To przerasta wyobraźnię 
prawnika.

Pytanie, co się jeszcze wydarzy i jaki będzie „nowy 
porządek”. Czy to będzie porządek niedemokra-
tyczny z rozwiązaniami z lat 80.?
– Zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. O czym 
mówiliśmy w okresie, gdy organizowaliśmy (Komisja 
Parlamentarno-Prawna ORA w Łodzi) tzw. konferencje 
wykształciuchów. System demokratyczny to nie jest akt 
jednorazowego wyrażenia woli przez suwerena w wy-
borach i koniec na tym. System demokratyczny to in-
stytucjonalny i nieinstytucjonalny system kontroli nad 
demokratycznie wybranymi organami, to instytucje 
kontrolne, kontrola opozycji, niezależne sądy, kontrola 
opinii publicznej via media.

Ma pan na myśli organa ochrony prawnej… Ustrój 
organów ochrony prawnej – ten przedmiot każ-
dy prawnik zalicza na pierwszym roku studiów.  
Dla nas elementarz.
– Chodzi o wzajemne powściąganie się tych organów, 
wzajemną kontrolę demokratyczną. Na przykład rota-
cyjne przewodnictwa w komisjach o charakterze szcze-
gólnie strategicznym dla państwa czy praw i wolności 
obywatelskich. Wyrazem tego winny być miejsca kierow-
nicze dla opozycji w tych komisjach. Wydaje się, że o tym 
zapomniano.

Zlikwidowano wentyle bezpieczeństwa?
– Wraca s ię  do skutków jednego dnia ,  jedne -
go aktu – to znacz y aktu wyborczego, mówiąc 
wprost – że skoro społeczeństwo wybrało taką forma-
cję polityczną, to na tym wyborze wszystko się zaczyna 
i wszystko kończy; i bez mała wszystko wolno w ramach 
woli politycznej!

Czyli nie jest istotny system, który został wy-
pracowany. Ważne jest tylko to, że jest więk-
szość. Jak w kontekście tych zdarzeń ocenia pan 
działania NRA? Jakie będzie funkcjonowanie  
łódzkiej Izby?
– Moim marzeniem jest taki stan, w którym filozofia ad-
wokatury i jej funkcjonowania we współczesnym pań-
stwie, która jest realizowana w Izbie Łódzkiej, stałaby się 
obowiązująca na poziomie NRA. Temu celowi powinno 
sprzyjać budowanie naszej pozycji w wymiarze intelek-
tualnym i aktywności na forum ogólnopolskim adwoka-
tury; a po wtóre ważne jest, aby w przyszłej NRA było 
więcej reprezentantów łódzkiej idei. Myślę o co najmniej 
trzech przedstawicielach wśród członków NRA. To są 
moje konkretne projekty, które jeśli będę dziekanem, 
chciałbym zrealizować. A contrario – rysuje się obraz 
jak obecnie oceniam działania NRA, a w szczególności 
prezydium. Oceniam krytycznie – nie wchodząc w me-
rytorykę – z jednego powodu – posiedzenia NRA po-
winny się odbywać częściej, powinny mieć charakter 
wybitnie roboczy, w wyniku czego to NRA byłaby głów-
nym formalnym i faktycznym decydentem. Prezydium 
NRA powinno być jedynie ciałem wykonawczym, ad-
ministrującym pomiędzy posiedzeniami NRA, orga-
nizującym te posiedzenia NRA oraz reprezentującym. 
A wtedy wszystkie procesy decyzyjne byłyby u podsta-
wy tej piramidy – czyli w NRA. W tej chwili ta piramida 

stoi na wierzchołku. Obecna częstotliwość (a raczej 
rzadkość) posiedzeń NRA powoduje, że to prezydium 
podejmuje wszystkie decyzje pomiędzy posiedze-
niami NRA. A NRA te decyzje najczęściej akceptuje. 
Gdybym miał wpływ na przyszłą NRA – to chciałbym  
to zmienić.

Jaki może mieć pan wpływ?
– Jeśli NRA w większej części będzie składała się z osób 
podzielających moje poglądy, a nie ukrywam, że pod ko-
niec kadencji NRA zaczął się klarować pewnego rodzaju 
korpus dziekański, gdzie dziekani skłaniają się do takiego 
właśnie modelu działania NRA, to jeśli w przyszłej NRA 
ten pogląd stałby się większościowy, no to w ten sposób 
można by doprowadzić do zmiany istniejącego stanu 
rzeczy. Tylko trzeba tam być.

A jak wygląda sytuacja budżetowa Izby? Wydatki 
poszczególnych komisji?
– Sytuacja finansowa Izby jest dobra – mimo tak dużej 
inwestycji remontowej mamy zachowaną w pełni płyn-
ność finansową. W 2015 r. zrealizowaliśmy wszystkie ko-
nieczne zadania statutowe plus zadania, które wg ORA 
dobrze służyły adwokaturze, tj. system informatycz-
ny do komunikacji i obiegu informacji pomiędzy orga-
nami samorządu i członkami Izby, akcję wizerunkową, 
akcję edukacyjną, szkolenia, konferencje, spotkania 
środowiskowe i uroczystości. Jest niestety pewien pro-
blem po stronie przychodów, jest problem z regularno-
ścią opłacania składek samorządowych. Gdyby koleżanki 
i koledzy płacili te składki regularnie, to średnio po stro-
nie przychodów mielibyśmy w granicach 160 tys. zł wię-
cej. Tyle mniej więcej wynosi zaległość. Ona jest zmienna, 
ale generalnie się zmniejszyła, ponieważ po pierwsze, 
sumarycznie w zeszłym roku ta zaległość wynosiła 
180 tys., obecnie wynosi ok. 160 tys., a nadto struktu-
ralnie – mamy więcej adwokatów. Po interwencjach 
i nasileniu próśb do koleżanek i kolegów adwokatów 
skala zaległości zwykle się zmniejsza, ale potem niestety 
wraca do poprzedniego poziomu. Druga kwestia to jest 
też pewna filozofia funkcjonowania samorządu. Można 
bowiem przyjąć taką jak NRA, że na lokatach są zgroma-
dzone środki finansowe nienaruszalne, tj. ok. 12-13 mi-
lionów i idziemy w kierunku tezauryzacji. I nie mogę 
się przebić z ideą wykorzystania tych kwot kosztem 
obniżenia wysokości składki przekazywanej przez Izby  
na rzecz NRA.

Ile przekazujemy obecnie?
– To 50 zł per capita adwokata wykonującego zawód 
w pełnym zakresie, a był projekt uchwały, w której pro-
ponowaliśmy obniżenie składki do 35 zł. Ale niestety nie 
przeszła.

Czyli z naszych 135 zł składki – 50 zł przekazujemy 
do NRA?
–  Ta k .  I  to  n i e z a l e ż n i e ,  c z y  k o n k re t ny  a d wo -
kat zapłacił składkę, czy nie Izba musi odprowa-
dzić 50 zł do NRA. My nie poszliśmy w kierunku te-
zauryzowania. Wychodzimy z założenia, że pieniądze, 
które koleżanki i koledzy płacą, powinny służyć celom 
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Ogólnopolska konferencja – spotkanie  
przedstawicieli  komisji  wizerunko-
wych Okręgowych Rad Adwokackich  
– odbyła się 8-9 kwietnia, a rozmawiano  
na temat roli komunikacji w budowa- 
niu zaufania do adwokatury. Przygoto- 
wała imprezę komisja ds. wizerunku 
i współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz działalności pro bono 
i wielu innych prawników. Cel to m.in. 
opracowanie strategii wizerunkowej, 
budowanie silnej marki środowiska, 
wymiana doświadczeń w tej dziedzi-
nie – z uwzględnieniem problemów 

konkurencji na rynku usług prawniczych. 
Gościliśmy w siedzibie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi; byli przedstawiciele 
Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, 
a też współorganizatorzy – dziekani 
i przedstawiciele komisji wizerunkowych  
regionalnych izb.

DZIEŃ PIERWSZY
Gości przywitał dziekan ORA w Łodzi, ad-
wokat Jarosław Z. Szymański. W powita-
niu podkreślał, że adwokat nie może mieć 
,,duszy sklepikarza”, że zawód adwokata 
jest misją społeczną wolnego środowiska 
promującego praworządność, kreujące-
go wizję społeczeństwa obywatelskiego. 
Zwrócił uwagę, że środowisko powinno 
być opiniotwórcze i budować dobrą 
markę adwokatury. Byli m.in. prezesi NRA 

Jacek Trela i Andrzej Zwara, przedstawi-
cielka NRA Anisa Gnacikowska, dziekani 
Rady Adwokackiej w Płocku, dziekan 
Izby Adwokackiej w Bydgoszczy Justyna 
Mazur, Wojciech Biegański z Wałbrzycha, 
dziekan ORA w Warszawie Paweł Rybiński 
i inni.

W 2013 r. zaczęto współpracę Rad 
A d w o k a c k i c h  i  k o m i s j i  w i z e r u n -
kowych, m.in. dzięki dr Katarzynie 
Liberskiej-Kindermann i dr. Tomaszowi 
Cieślakowi z Uniwersytetu Łódzkiego. 
Zaproponowaliśmy projekt przełama-
nia impasu w postrzeganiu adwoka-
tów przez społeczeństwo. Konferencja 
sprzed miesiąca może być dobrym 
początkiem dyskusji ogólnokrajowej, 
a prowadził ją wicedziekan ORA w Łodzi,  
adw. Dariusz Wojnar.

Pierwszy wykład wygłosił dr Dariusz 
Tworzydło, ekspert z ekonomii, badań 
społecznych i public relations na temat 
kreowania wydarzeń medialnych i współ-
pracy z mediami – narzędziami budowa-
nia wizerunku organizacji. Ekspert mówił 
o metodach budowania rozpoznawal-
ności adwokatów mimo zakazu rekla-
my oraz o konieczności monitorowania 
mediów. Wskazał, iż naszą wizytów-
ką są strony w internecie – mają przycią-
gać i informować, mają być atrakcyjne 
i skuteczne oraz ukierunkowane na kon-
kretne grupy docelowe. Adwokacka stro-
na internetowa powinna być aktualna 
i zgodna ze współczesnymi standardami. 
Nie możemy uciekać przed dziennika-
rzami przy trudnych tematach, a teksty 
publicystyczne prawników nie mogą 

być pełne niezrozumiałych fachowych  
sformułowań.

Kolejny wykład prowadził redaktor 
Marek Kacprzak (Polsat) na temat współ-
pracy z biurami prasowymi i dziennika-
rzami. Przedstawił metody i standardy 
pracy dziennikarskiej nad aktualnościa-
mi w internecie, nad newsami i trendami. 
Wyjaśniał, dlaczego pewne informacje 
mają szanse się ukazać, a inne nie. Celem 
powinno być dawanie czytelnikom wy-
sokiej jakości materiałów: należy przy-
gotowywać krótkie, bez niezrozumiałych 
sformułowań prawniczych, szybko reago-
wać na bieżące wydarzenia.

Dzień zakończył się uroczystym bankie-
tem i recitalem skrzypcowym Małgorzaty 
Krześlak. Uczestnicy dyskutowali do póź-
na w bardzo dobrej atmosferze.

DZIEŃ DRUGI
Wyk ład Prakt yczne aspekt y prowa-
d z e n i a  b i u r a  p r a s o w e g o  w y g ł o s i -
ła dr Katarzyna Liberska-Kinderman, spe-
cjalistka ds. PR, adiunkt w Zakładzie Teorii 
i Praktyki Komunikacji przy Katedrze 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Łódzkiego. Dokonała 
analizy rynku, wskazała na potrzebę 
działań służących poprawie wizerunku 
adwokatów, budowaniu silnej marki 
i pozyskiwaniu klientów. Wyniki badań 
statystycznych mówią, że liczba adwoka-
tów i aplikantów rośnie w tempie niemal 
geometrycznym, a rynek i ,,tort” do po-
działu w dziedzinie usług prawniczych 
pozostają niezmienne. Natomiast niezłą 
świadomość prawną ma ledwie 8 proc. 
respondentów, jest więc ona bardzo ni-

ska. Trzeba budować zwyczaj korzystania 
z usług adwokatów mimo zakazu reklamy 
ich usług. Należy poszukiwać alternatyw-
nych środków komunikacji, używać face-
booka i innych mediów. Ważne, abyśmy 
poruszali istotne tematy społeczne, wyko-
nywali jak najlepiej naszą pracę i mówili 
o tym głośno. Trzeba włączać się w ini-
cjatywy społeczne CSR (Corporate Social 
Responsibility) oraz marketing w czasie 
rzeczywistym (dotyczącym bieżących 
wydarzeń).

Po wykładach nastąpiły prezentacje 
strategii wizerunkowych i stanowisk 
poszczególnych izb. W imieniu łódz-
kiej wystąpiła przewodnicząca komisji 
Aleksandra Bierzgalska i adwokat Maria 
Janik, które szczegółowo przedstawiły 
prezentowaną już wcześniej na łamach 

„Kroniki” strategię, przede wszystkim zaś 
działania CSR, prowadzone przez zespół 
adwokatów w koordynacji Marii Janik. 
Pomysły adwokatów i aplikantów z na-
szej komisji wizerunkowej został uzna-
ne za pionierskie i godne naśladowania 
w skali ogólnopolskiej. Jesteśmy z tego 
bardzo dumni.

P r z e d s t a w i c i e l k a  N R A  A n i s a 
Gnacikowska zwróciła uwagę na mar-
kę adwokatury, budowanie wizerunku 
i akcje organizowane przez poszczegól-
ne izby. Proces komunikacji powinien 
być przystępny i służyć naszym klientom 
tak, aby przekaz był rozumiany i wspierał 
potrzebę korzystania z pomocy prawnej. 
Istotnym elementem kampanii jest stro-
na internetowa Zapytaj adwokata: wy-
chodzi naprzeciw potrzeb rynku i ma  

SILNA MARKA  
NIEZBĘDNA
Konkurencja, komunikacja, zaufanie, czyli adwokat nie może 
mieć ,,duszy sklepikarza”, bo jego zawód to misja wolnego 
środowiska promującego praworządność i społeczeństwo 
obywatelskie.

(4)(3)(2)(1)
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Ruszyła pierwsza ogólnopolska kampa-
nia informacyjna organizowana przez 
Naczelną Radę Adwokacką. W dużych 
miastach zawisły billboardy, reklamy 
trafiły do internetu, prasy i radia. Izby 
adwokackie, a za ich pośrednictwem 
także adwokaci w całym kraju otrzymali 
materiały – plakaty i ulotki do rozpo-
wszechniania. Ten krok wynika z prostej 
prawdy: to nasza wspólna sprawa, każdy 
może dołączyć swoją cegiełkę, zaangażo-
wać się w promowanie naszego zawodu. 
Samorząd adwokacki dostarcza narzędzia 
i materiały, ale to wysiłek całej Palestry jest 
miarą sukcesu kampanii.

Przygotowania do ofensywy były bar-
dzo staranne. Komisja ds. Wizerunku 
Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej konsul-

towała różne kwestie także z okręgo-
wymi radami. Przed kampanią ogól-
nopolsk ą  swoje  lok alne k ampanie 
przeprowadziły izby: łódzka, katowicka, 
warszawska, wielkopolska. Również ich 
doświadczenia zostały wzięte pod uwa-
gę, o czym świadczy fakt, że Komisja 
ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony 
Prawnej poprosiła o pomoc specja-
listkę ds.  wizerunku – dr Katarzynę 
Liberską-Kinderman – która doradzała 
przy pracach nad interesującą i sku-
teczną kampanią dla Izby Adwokackiej  
w Łodzi.

Na początku prac nad kampanią trze-
ba było zadać sobie podstawowe py-
tania – co chcemy osiągnąć i z jakim 
przekazem wyjść do społeczeństwa? 
W budowaniu odpowiedzi pomogły ankie-
ty: wewnętrzna i zewnętrzna. W ankiecie 
skierowanej do naszych kolegów adwo-
katów pytano o standardy pracy – jakie 
sprawy najczęściej prowadzą, skąd pozy-
skują klientów, czy w ostatnich latach od-
czuli zmiany na rynku usług prawniczych. 
Z kolei w ankiecie skierowanej do odbior-
ców usług prawnych pytano o rozpozna-
walność „marki” adwokat i o korzystanie 
z usług adwokackich. Badania zewnętrzne 

przeprowadziła firma S360 na reprezenta-
tywnej grupie 600 osób.

Wyniki okazały się zarówno dobre, 
jak i niezadowalające. Adwokat, obok sę-
dziego, jest najbardziej rozpoznawalnym 
zawodem prawniczym – to cieszy. Ci, 
którzy skorzystali z usług adwokackich, 
zwykle byli zadowoleni i potwierdzali 
skuteczność pracy adwokata. Ale więk-
szości respondentów nasz zawód kojarzy 
się niestety jedynie z pomocą w pro-
wadzeniu spraw w sądzie, i to pomocą, 
która – według respondentów – kosztuje 
słono. Nad tym społecznym wyobrażeniem 
o naszym zawodzie Komisja ds. Wizerunku 
Zewnętrznego i Ochrony Prawnej po-
stanowiła popracować, aby uświadomić 
Polakom potrzebę korzystania z pomocy 
prawnej i pokazać korzyści z tego płynące. 
Teraz tylko 8 proc. respondentów korzysta 
z profesjonalnej pomocy prawnej przed 
powstaniem problemu. Polacy nie mają 
nawyku korzystania z usług prawników 
prewencyjnie lub na etapie wczesnego 
rozpoznania zagrożenia. Naszym celem 
jest zmiana tej sytuacji.

Kolejna ważna informacja, której dostar-
czyły badania, dotyczy sposobu, w jaki 
potencjalni klienci wybierają konkretnego 

adwokata do udzielenia pomocy prawnej. 
Klienci bardzo często szukają informacji 
o adwokatach w internecie, natomiast 
decyzję o wyborze konkretnego podej-
mują najczęściej na podstawie polecenia 
znajomych lub rodziny. Stąd idea, by ele-
mentem kampanii informacyjnej była stro-
na internetowa zapytajadwokata.pl, 
która zawiera szczegółowe informacje, 
dlaczego warto skorzystać z pomocy 
adwokata przed podjęciem ważnych de-
cyzji życiowych. Na stronie znajdziemy 
także prostą i praktyczną wyszukiwarkę  
adwokatów.

Spośród ofert przygotowania kampanii 
Naczelna Rada Adwokacka wybrała agen-
cję reklamową Albedo z Poznania, która 
opracowała jej szczegóły. Dysponując 
ograniczonym budżetem Komisja ds. 
Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony 
Prawnej skupiła się na efektywności dzia-
łań. Dlatego tak duży nacisk został po-
łożony na kampanię internetową. W ten 
sposób można bowiem trafić do młodsze-
go odbiorcy, mieszkającego poza dużymi 
miastami. Internetowe narzędzia dają też 
adwokatom większą możliwość włącze-
nia się w kampanię – łatwo jest promo-
wać link do strony na stronach kancelarii 

czy na swoich profilach w mediach spo-
łecznościowych, udostępniać zdjęcia i gify.

W ramach mediaplanu zostały prze-
widziane też bardziej tradycyjne formy 
prowadzenia kampanii. Przygotowano 
billboardy, które zostały ustawione w po-
nad 70 miejscach; broszury i plakaty, które 
będą umieszczane miejscach publicznych 
przez okręgowe rady adwokackie. W radiu 
pojawiły się spoty reklamowe, a w wybra-
nych tytułach prasowych reklamy. Jako 
grupę docelową dla naszego przekazu 
wskazano osoby aktywne zawodowo, 
które stoją przed koniecznością podjęcia 
ważnych życiowych decyzji nierzadko po-
łączonych z dużym wydatkiem. 

Jeszcze za wcześnie na podsumowania, 
ale pierwszy tydzień napawa optymi-
zmem. Nasze billboardy i reklamy praso-
we zostały zauważone, widoczni jesteśmy 
w internecie, szczególnie na portalach 
społecznościowych, co jest oczywiście 
również zasługą adwokatów, którzy po-
deszli życzliwie do kampanii i włączyli się 
w nią na swoich profilach. Przygotowanie 
i prowadzenie tej kampanii to był zbioro-
wy wysiłek, a za pomoc w przygotowa-
niach dziękujmy szczególnie adwokatom: 
Annie Atanasow, Joannie Lazer, Michałowi 

Fertakowi, Karolowi Pachnikowi, Kindze 
Widerze i Radzymowi Wójcikowi. 

Co oczywiste, pojawiają się także pytania 
o to, czy kampania przyniesie jakikolwiek 
efekt. Gdyby Naczelna Rada Adwokacka 
nie wierzyła w efektywność, nie zostałyby 
podjęte tak szeroko zakrojone działania. 
Widzimy przecież, jak intensywną kam-
panię prowadzą w mediach radcy praw-
ni i nie możemy oddawać pola w walce 
o klientów. Jest to ważne szczególnie w sy-
tuacji, gdy wciąż obowiązuje zakaz rekla-
my naszych usług. Jeśli adwokaci nie mogą 
się reklamować, to na samorządzie spoczy-
wa szczególny obowiązek uświadomienia 
Polakom potrzeby korzystania z pomocy 
prawnej adwokatów nie tylko wtedy, kiedy 
obywatele mają problemy, ale także po to, 
aby tych problemów uniknąć!

Mamy świadomość, że jedną kampanią 
nie można było sprostać wszystkim ocze-
kiwaniom naszego środowiska co do pro-
mocji pomocy prawnej świadczonej przez 
adwokatów. Obecna kampania jest pierw-
sza i mamy nadzieję, że po dokonaniu 
wnikliwej analizy jej wyników zostaną 
podjęte prace nad kolejnymi akcjami skie-
rowanymi do innego kręgu odbiorców np. 
przedsiębiorców. 

pomagać adwokatom w zdobywaniu 
klientów. Akcję współtworzy dr Katarzyna 
Liberska-Kinderman. 

A d w o k a t  Z b i g n i e w  K r i e g e r  r e -
p r e z e n t o w a ł  W i e l k o p o l s k ą  I z b ę 
Adwokacką. Przedstawił on założenia 
kampanii  wizerunkowej docierają-
cej do osób, które mają faktyczną, spre-
cyzowaną lub nie, potrzebę wsparcia 
prawnego; uświadamiającej im potrzeby  
pomocy prawnej adwokatów, pokazują-
cej wizerunek adwokatów, którzy stają 
w obronie zagrożonych, chronią prawa 
obywateli. I tym różnią się od innych 
zawodów prawniczych. Hasło kampa-
nii – Niepewne czasy, zmienne prawo 
- zdaniem izby wielkopolskiej jest ak-
tualne zwłaszcza ze względu na spra-
wę Trybunału Konstytucyjnego. Izba 
postawiła na akcje w internecie, fa-
cebook, plakaty w sądach, billboardy  
w mieście.

I z b ę  W a r s z a w s k ą  r e p r e z e n t o -
wał dziekan Paweł Rybiński, adwo-
k a t  A n n a  A t t a n a s o w a  i  a d w o k a t 
Michał Fertak, rzecznik prasowy ORA 
w Warszawie. Omawiali istotę dwóch 
s fer  dz ia łania  p ionów prasow ych 
w izbach – działań wewnętrznych izby  
adwokackiej (niezwykle istotnych przy 
4000 adwokatów czynnych w zawodzie; 
ich brak skutkował tym, że ORA i cały sa-
morząd praktycznie nie istniały, adwoka-
ci ani się znali, ani wiedzieli, co izba robi 
i jak się można zaangażować w jej prace). 
Inicjatywy wewnętrzne izby przestawia 
„Biuletyn Dziekana”. Utworzenie biura 
prasowego, sekcji praktyków prawa i ko-
munikacja w social media to filary dzia-
łań zewnętrznych. Ważne jest stworzenie 
strony (fanpage) ORA na facebooku. 
Izba prowadzi w mediach społeczno-
ściowych akcję edukacyjno-wizerunko-
wą pod hasłem Adwokat – nikt nie zrobi  
tego lepiej.

Z izby bydgoskiej wystąpiła dziekan 
Justyna Mazur i przedstawiciele komisji 
wizerunkowej. Inspirując się Łodzią izba 
inicjuje działania edukacyjne, kulturalne, 
stara się tworzyć sojusze z samorządami, 
instytucjami, organizacjami pozarządo-
wymi, biznesem. Adwokaci uczestniczą 
w życiu miasta, w rocznicach, ważnych 
w ydarzeniach samorządu.  Budują 
systematyczne i długofalowe relacje 
z mediami. Działania edukacyjne prowa-
dzą we współpracy z Miejskim Centrum 
Kultury i Uniwersytetem Trzeciego Wieku; 
robią wykłady dla Bydgoskiego Klubu 
Przedsiębiorczych Mam. Izba patronuje 
produkcji filmu Nowy proces karny, który 

stanowi zapis przebiegu procesu przed 
sądem I instancji w zmienionej, nowej 
procedurze, obowiązującej od lipca 
2015 r., w której udział wzięła mecenas 
Anisa Gnacikowska. Izba przygotowała 
też Zaduszki Jazzowe w Klubie Adwokata, 
poświęcone wspomnieniom o zmarłych 
prawnikach. Organizowano również 
akcje na cmentarzach, gdzie odszu-
kiwano groby adwokatów i zapalano 
świeczki z szarfami Izby Adwokackiej 
w Bydgoszczy (takich grobów odnale-
ziono ponad 200!). Kwestowano na rzecz 
zabytkowych nekropolii. Izba włącza się 
w działalność charytatywną, np. w akcję 
Ciepło serca w słoiku (pomoc osobom 
bezdomnym, zbiórki odzieży, pieniędzy 
i żywności; adwokaci biorą też udział 
w biegu charytatywnym).

Izba Gdańska, adwokaci Krzysztof 
Kochanowsk i  i  Agnieszk a K apała-
Sokalska, przedstawili program eduka-
cyjny – Adwokat przydaje się w życiu, któ-
ry składa się z Akcji Młodzież, Akcji Senior 
i Akcji Nauczyciel.

Udział w wystąpieniu miała również 
Izba Krakowska i Paweł Gieras oraz 
Wojciech Bergier, rzecznik ds. kon-
taktów z mediami, którzy przedsta-
wili strategię wizerunkową swojego  
samorządu.

A d w o k a t  K i n g a  P i t e r a  z  O R A  
w  K a t o w i c a c h  w s k a z a ł a  
n a  u d z i a ł  i z b y  w  p r e s t i ż o w y m 
Europejskim Kongresie Gospodarczym, 
organizowanym pod patronatem NRA 
i Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, 
a też w akcji dotyczącej ubezpieczeń  
ochrony prawnej.

Izbę Opolską reprezentował adwo-
kat Grzegorz Prygier, który opowiedział 
m.in. o aplikacji mobilnej dla adwoka-
tów. Przy okazji jej tworzenia nawiązano 
współpracę z PZU. Mecenas podkreślił 
w wystąpieniu, że musimy globalnie spoj-
rzeć na rynek, gdzie są pieniądze, które 
zostały pośrednio odebrane adwokatom 
(zakaz reklamowania się). Wg Prygiera po-
winniśmy ocieplić wizerunek adwokatu-
ry i uczestniczyć w akcjach społecznych, 
a nawet w sporcie, maratonach i innych 
imprezach masowych. Mocno zazna-
czał, że powinniśmy wrócić do wizerunku 
adwokata-bohatera, który nie boi się np. 
procesów politycznych.

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
przybyłym gościom, członkom komisji wi-
zerunkowych za zespołową pracę i orga-
nizację konferencji, a aplikantom adwo-
kackim za pomoc! 

ZAPYTAJ  
ADWOKATA,  
ZANIM  
PODEJMIESZ  
DECYZJĘ
Kupujesz samochód, inwestujesz 
w nieruchomość, a może chcesz 
prowadzić własną działalność 
gospodarczą? Zabezpiecz swoje 
interesy, konsultując się 
wcześniej z adwokatem. Z tym 
przesłaniem Naczelna Rada Adwokacka 
zainicjowała 4 kwietnia kampanię 
informacyjną pt. „Zapytaj adwokata”.

ADW.  ANISA 
GNACIKOWSKA

ADW.  ROMAN KUSZ

WYDARZENIA WYDARZENIA
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Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, 
by wiedzieć – wybierając takie hasło 
przewodnie Izba Łódzka w październiku 
2014 r. rozpoczęła pionierski program 
edukacji prawnej skierowanej do mło-
dzieży szkolnej oraz seniorów. Cel był pro-
sty – adwokat-edukator, w świadomości 
odbiorcy źródło trudnej, ale niezwykle 
istotnej wiedzy prawnej; przyzwycza-
janie społeczeństwa, że prawo trzeba 
znać, a ekspertem w tej dziedzinie jest 
adwokat.

Pierwsze kroki ORA w Łodzi skiero-
wała do młodzieży ponadgimnazjal-
nej;  zareagowało 12 szkół,  z czego 
w 2014/2015 do akcji przystąpiła poło-
wa. Poźniej zgłaszały się także gimnazja. 
Izba Łódzka zaczęła być zapraszana jako 
partner przy organizowaniu programów 
edukacyjnych. Zawarto porozumienie 
między ORA w Łodzi i prezydentem 
Zgierza w sprawie programu edukacyjne-
go „Rozumieć Prawo”, zajęcia prowadzo-

ne są w czterech szkołach. Obok Zgierza 
z powodzeniem akcja realizowana jest 
też w Łasku i Zduńskiej Woli. Zajęcia 
były w 12 szkołach, dla 4 tys. uczniów 
w wieku 13-19 lat, ale także ich rodzi-
ców. Zajmowano się tematami: „Przemoc 
w szkole i w internecie”, „Pierwsza umo-
wa o pracę”, „Odpowiedzialność za czyny 
nieletnich”, „Odpowiedzialność na gruncie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”. 

Akcja edukacyjna to także działania 
skierowane do seniorów. Podjęliśmy 
współpracę z Towarzystwem Aktywności 
Kreatywnej w Łodzi. Adwokaci prowadzą 
zajęcia dla seniorów z praw pacjenta, 
prawa spadkoweego, na temat osób star-
szych jako ofiar przestępstw. Po zajęciach 
prowadzone były bezpłatne porady praw-
ne dla osób w nich uczestniczących.

Program edukacji prawnej, choć to zna-
czące pole działań CSR Izby Łódzkiej, nie 
stanowi jedynej aktywności społecznie 
odpowiedzialnej ORA w Łodzi. 

Izba Łódzka prowadzi działania pro 
bono - oprócz udziału w cyklicznych 
akcjach centralnych (Europejski Dzień 
Prawnika, Szlachetna Paczka, Tydzień 
Pomoc y Osobom Pok rz y wdzonym 

Przestępstwem, Dzień Bezpłatnych Porad 
Prawnych) - świadczy stałą pomoc praw-
ną najbardziej potrzebującym, a od maja 
2015 r. także w ramach porozumienia 
podpisanego przez dziekana ORA w Łodzi 
oraz prezydenta Zgierza „Adwokaci dla 
Zgierza”. 

A d w o k a t u r a  ł ó d z k a  s t a l e  ś l e -
dzi działania lokalne i angażuje się 
w organizowane akcje.  Adwok aci 
z ORA w Łodzi włączyli się w coroczną 
kwestę na Starym Cmentarzu, gdzie 
adwokaci obok przedstawicieli władz 
miasta, artystów, dziennikarzy zbie-
rali fundusze na renowację zabytków  
cmentarza. 

Czasami na pytania z przymrużeniem 
oka: „jak zalegalizować sklep z drożdżów-
kami?”, po bardzo poważne: „czy mam 
prawo wybrać rodzica, z którym chcę 
mieszkać po rozwodzie?” - odpowiadają 
adwokaci Izby Łódzkiej podczas zajęć. 
Uczestnicy wychodzą z nich ze świa-
domością, że to „Adwokat powiedział 
mi, że …” - to najlepsze podsumowanie 
dotychczasowych działań CSR. 

Z a  k a ż d y m  p o w o d z e n i e m  s t o -
j ą  l u d z i e ,  d l a t e g o  w  i m i e n i u  

Komisj i  ds.  Eduk acj i  Prawnej  ser-
decznie dziękuję:  dziekanowi ORA 
w Łodzi ,  adwok atowi Jarosławowi 
Zdzisławowi Sz ymańskiemu; wice -
dziekanowi, adwokatowi Dariuszowi 
Wojnarowi oraz członkom Okręgowej  
R a d y  A d w o k a c k i e j  z a  z a u f a n i e 
i wsparcie w pracach Komisji; adwo-
kat Annie Głowińskiej za szczególne  
zaangażowanie i wkład pracy w realizację 
działań CSR na terenie Zgierza; adwokat 
Monice Malinowskiej-Węgrowskiej za za-
angażowanie i wkład pracy w rozwijaniu 
akcji edukacyjnej w Łasku i Zduńskiej 
Woli; adwokat Monice Szkurłat za ko-
ordynację udziału łódzkich adwokatów  
w k weście  na Star ym Cmentar zu,  
cz łonkom Komis j i  ds .  Wizerunk u, 
w szczególności przewodniczącej adwo-
kat Aleksandrze Bierzgalskiej za twór-
czą „burzę mózgów” i pomoc, a przede 
wszystkim adwokatom-edukatorom,  
którzy poświęcając swój czas i wiedzę 
sprawiają, że akcja edukacyjna cie-
szy się coraz większym zainteresowa-
niem, a zapotrzebowanie na wiedzę 
prawną zgłaszane jest  właśnie do  
adwokatów.  

Czy możesz rozmyślić się i zwrócić to-
war kupiony na portalu aukcyjnym? 
Czy wolno grillować na balkonie? Czy 
w przypadku rezygnacji z kursu języko-
wego masz prawo do zwrotu wniesionej 
opłaty? Gdzie po odszkodowanie za wy-
padek – do adwokata, czy „firmy odszko-
dowawczej” ? Odpowiedzi na takie py-
tania poznają pasażerowie tramwajów, 
autobusów i pociągów MPK w Łodzi oraz 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W maju odbyła się konferencja praso-
wa i inauguracja autorskiego projektu 
edukacyjnego dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi, adw. Jarosława 
Szymańskiego. Projekt jest realizowany 

pod patronatem prezydent Łodzi Hanny 
Zdanowskiej i we współpracy z MPK i ŁKA. 
Łódzki transport publiczny to obecnie 
kilkaset najnowocześniejszych pojaz-
dów wyposażonych m.in. w wysokiej 
jakości ekrany LCD. Będą one głównym 
narzędziem „edukacji podróżnej” ORA 
i jej partnerów. Adwokaci i aplikanci 
łódzkiej Izby będą opracowywać cieka-
we i aktualne materiały prawne, które 
w przystępnej i krótkiej formie będą 
prezentowane setkom tysięcy pasaże-
rów komunikacji miejskiej województwa. 
W ten sposób Izba Adwokacka prowadzi 
dialog z mieszkańcami województwa: 
edukując, skłaniając do prawnej reflek-
sji, a nawet bawiąc – a w życiu wszyscy 
stykamy się z problemami prawnymi. 
Łódzki projekt jest pierwszym w Polsce 
przedsięwzięciem prawno-edukacyjnym  
tego typu. 

Budowanie wizerunku nie 
jest proste. Tym bardziej 
wizerunku zawodu tak 
specyficznego jak adwokacki. 
Gdy w 2014 r. adwokatura 
łódzka jako pierwsza w kraju 
wdrażała autorską strategię 
wizerunkową, szczególną uwagę 
poświęciła tzw. działaniom 
CSR, stawiając na społeczne 
zaangażowanie adwokatów, 
budowanie wizerunku adwokata- 
-edukatora przyjaznego 
ludziom; profesjonalisty 
niosącego pomoc prawną; 
uczestnika życia społeczności 
lokalnej.

TO ADWOKAT  
POWIEDZIAŁ MI, ŻE…
ADWOKATURA ŁÓDZKA W DZIAŁANIACH CSR

POZNAWAJ
PRAWO
W PODRÓŻY!

ADW. PIOTR 
KASZEWIAK
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W  2 0 1 3  r.  K o m i s j a  Wi z e r u n k o w a 
ł ó d z k i e j  O R A ,  w s p i e r a n a  r a d a -
mi dr Katarzyny Liberskiej-Kindermani, 
prof. UŁ Tomasza Cieślaka, podjęła  
pracę, której celem było opracowanie 
programu realizującego od dawna po-
wtarzany postulat budowania wize-
runku adwokatury jako grupy zawodo-
wej. Postulat formułowany w dyskusji 
o potrzebie zmian zasad etyki zawodo-
wej zakazującej reklamy indywidualnej.  
Efektem był spójna strategia wizerunko-
wa zaaprobowana w łódzkim środowi-
sku, ale, co ważne, akceptowana przez 
inne okręgowe rady adwokackie, które 
korzystały z zaproponowanych przez 
nas rozwiązań. Łódzki projekt niewąt-
pliwie był pierwszy i stał się inspiracją 
dla pozostałych izb oraz Naczelnej Rady 
Adwokackiej. W trakcie konferencji, jaka 
odbyła się w kwietniu, po raz pierwszy 
wymieniliśmy się doświadczeniami. 
W prezentacjach izb: bydgoskiej, katowic-
kiej, krakowskiej, opolskiej, pomorskiej, 
warszawskiej, wielkopolskiej i łódzkiej 
przewijały się podobne formy aktywno-
ści. Każda izba miała własne, oryginal-
ne pomysły, które mogą być inspiracją  
dla pozostałych.
1. Budowanie (utrwalanie) wizerunku ad-

wokatury i adwokata jako zawodu za-
ufania publicznego. Służyć temu ma pro-
mocja znaku adwokatury (identyfikacja 
wizualna) oraz zaangażowanie społecz-
ne adwokatów, ich współpraca z samo-
rządami, instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, przedstawicielami 
biznesu. Chodzi o zbliżenie członków 
izb do lokalnej społeczności przez oso-
bisty kontakt, uczestnictwo w życiu 
społecznym. Przykładem są: udział ORA 
w Bydgoszczy w wydarzeniach lokal-
nych, jak obchody 96. rocznicy powrotu 
Bydgoszczy do Macierzy, czy w akcjach 
charytatywnych, kwestach na rzecz ra-
towania zabytków Starego Cmentarza 
w Łodzi, przygotowywany przez izbę 
opolską EduLawRun – bieg pokoleń, 
będący spotkaniem adwokatów z klien-
tami, rodzinami z dziećmi, młodzieżą 
i seniorami.

2. Edukacja prawna Polaków. Podkreślanie, 
czym zajmuje się adwokat, kojarze-
nie go z osobą, która udziela pomo-
cy i  porady prawnej w wielu kwe-
stiach. Na to nakierowana jest m.in. akcja 
„Adwokat. Najlepszy wybór” izby wielko-
polskiej, dająca jasny przekaz osobom 
bojącym się procesu, sprawy karnej, 
rozliczeń, troszczących się o rodzinę czy 
firmę. Podobny charakter ma akcja izby 
warszawskiej „Adwokat. Nikt nie zrobi 
tego lepiej”. Podkreślono w niej kompe-
tencje adwokatów, to, że tylko oni pono-
szą finansową odpowiedzialność za swo-
je rady i zobowiązani są do tajemnicy.

3. Odzyskiwanie rynku. Związane z po-
przednim punktem. Wskazanie poten-
cjalnym klientom, że niekoniecznie 
radcy prawni czy firmy zajmujące się 
uzyskaniem odszkodowań mogą im po-
móc. Narzędziem jest kampania „Wybierz 
mądrze, wybierz adwokata”. Do jej pro-
mocji wykorzystano ukazujące się w in-
ternecie filmiki. Zwrócono w nich uwagę 
m.in. na niekorzystne, głównie w zakre-
sie honorariów, postanowienia umów za-
wieranych z kancelariami odszkodowaw-
czymi. Elementem strategii jest również 
prowadzona m.in. przez izbę katowicką 
inicjatywa „Adwokat – mobilny system 
pomocy prawnej”, czyli aplikacja umoż-
liwiająca każdemu znalezienie natych-
miast adwokata, niezależnie od czasu, 
miejsca i wydarzenia. Ważna jest też 
forma komunikacji społecznej, pozwala-
jąca na dotarcie do szerokiego grona od-
biorców. Przykład to „Bitwa prawna” pod 
hasłami „Piłeś Paliłeś – Nie Jedź” i „Zostaw 
Ten Telefon” – powstały teledyski będą-
ce połączeniem poradnictwa prawnego 
i rapu, wykorzystujące prosty język.

4. Edukacja społeczna różnych środowisk. 
Wiele izb prowadzi zajęcia w szko-
łach – dla uczniów i rodziców, nauczycie-
li, a także wśród seniorów. Na uwagę za-
sługuje akcja izby bydgoskiej „Mediacje 
w szkole w praktyce”, której celem było 
podnoszenie świadomości na temat 
polubownych metod rozstrzygania spo-
rów. Izba pomorska z kolei prowadziła 
w ramach akcji „Adwokat przydaje się 
w życiu” zajęcia dla niesłyszących i nie-
dosłyszących podopiecznych ośrodka 
szkolno-wychowawczego w Wejherowie. 
Aktywnie działa wśród seniorów, przy-
bliżając im kwestie związane z prawem 

spadkowym, prawami pacjenta, konsu-
menta, petenta urzędu, osoby pokrzyw-
dzonej. Współpracuje nie tylko z kluba-
mi seniora, ale też z domami dziennego 
pobytu.

5. Komunikacja z mediami, tworzenie biur 
prasowych. Ważna jest długofalowa 
współpraca z dziennikarzami. Istotną 
praktyką staje się autoryzacja i korekta 
merytoryczna tekstów, w których poja-
wiają się zawiłości prawne. Ułatwieniem 
jest stworzona np. przez izbę kra-
kowską lista ekspertów dla potrzeb 
mediów – adwokatów udzielających 
komentarz y na konkretne tematy 
z podaniem ich zainteresowań i wska-
zaniem, w jakich kwestiach służyć mogą 
interpretacją prawną. Izba łódzka po-
dała też przykład tworzenia newsów, 
niekoniecznie w stricte prawnych 
dziedzinach. W środku sezonu waka-
cyjnego na Facebooku ukazał się post 
dotyczący odgradzania się na plaży 
parawanami, temat podjęty potem 
przez ogólnopolskie dzienniki i stacje 
telewizyjne.

6. Aktywność w social mediach, rozbudo-
wa stron internetowych i profili na por-
talach społecznościowych.

7. K o m u n i k a c j a  we w n ę t r z n a  m a j ą -
ca na celu zaangażowanie jak najwięk-
szej liczby członków izb w działania wi-
zerunkowe. Zwrócenie uwagi, by sposób 
pracy adwokata je uwzględniał. Wiąże 
się to też z obowiązkiem doskonalenia 
zawodowego. Ciekawą inicjatywą służą-
cą środowisku była produkcja przez izbę 
bydgoską filmu „Nowy proces karny”. 
Materiał multimedialny to uzupełnienie 
wiedzy teoretycznej, służące podniesie-
niu kompetencji zawodowych.

***
Różnorodność form, w jakich staramy się 
promować zawód, świadczy niewątpliwie 
o naszej kreatywności. Może być również 
świadectwem tego, że w dyskusji o meto-
dzie promowania wizerunku adwokatury 
trudno jest nam o kompromisy i skłonni 
jesteśmy trwać w przekonaniu, że najlep-
szy jest wyłącznie nasz sposób na popra-
wę tegoż wizerunku. Kolejnym krokiem 
powinna być zatem koordynacja działań 
poszczególnych izb i NRA, by powstała 
strategia promowania zawodu, z którą 
skłonni będą się utożsamiać adwokaci 
w całym kraju. 

CEL – WSPÓLNA STRATEGIA
Współpraca 
całego 
środowiska, 
wdrażanie 
sprawdzonych 
rozwiązań, 
rozbudowa 
biur prasowych 
o specjalistów 
spoza 
adwokatury 
i edukacja 
na wielu 
polach – takie 
wnioski 
płynęły 
z konferencji 
komisji 
wizerunkowych 
okręgowych rad 
adwokackich.

P r z e d  n a m i  t e s t  s z a c u n k u  d l a 
p r a w a  p o  s t r o n i e  r z ą d z ą c y c h . 
S t o s u n e k  d o  t e g o  o r z e c z e -
nia to przejaw aprobaty lub negacji 
zasad demok rat ycznego państ wa  
prawnego.
• Respektowanie tej podstawowej za-

sady ustrojowej skutkować będzie 
korektą dotychczasowego postępo-
wania, wadliwie rozpoczętego nie-
fortunnymi grudniowymi uchwałami 
Sejmu, kontynuowanego pospiesznym 

odebraniem przyrzeczenia od nowo 
wybranych sędziów TK, wreszcie 
zwieńczonego niekonstytucyjną no-
welizacją ustawy o TK (Dz.U. 2015  
poz. 2217).

• J e j  n e g a c j a  i  p r z y j ę c i e  z a s a d y 
pr ymatu wol i  większości  par la-
mentarnej nad orzeczeniami wła-
dz y sądowniczej  prowadzić  bę -
dzie do demagogicznych argumentów 
o naruszeniu przez TK procedury, któ-
rej konstytucyjność badał, oraz do za-

negowania możliwości orzekania bez-
pośrednio na podstawie konstytucji. 
Ostatecznie zaś do twierdzenia, że wy-
rok przesądzający niezgodność z kon-
stytucją „ustawy blokującej” to wyraz 
prywatnych opinii sędziów konsty-
tucyjnych. Oznacza to postępowanie 
narażające Polskę na wizerunek pań-
stwa o autor ytarnych zakusach, 
w którym większość parlamentarna 
ignoruje fundamenty demokracji  
konstytucyjnej. 

OPINIA
PARALIŻ TRYBUNAŁU NIE WYŁĄCZA ODMOWY 
STOSOWANIA PRAWA SPRZECZNEGO 
Z KONSTYTUCJĄ PRZEZ SĄDY

Za nami rozstrzygnięcie w sprawie nowelizacji ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym – „ustawy blokującej” 
działalność orzeczniczą TK (K 47/15). Wiemy, że jest ona 
niezgodna z konstytucją z przyczyn, które trudno zliczyć. 
W sposób wiążący dla każdego i powszechnie obowiązujący 
przesądzone zostało, że nie można zwykłą ustawą wyłączyć 
działalności orzeczniczej organu konstytucyjnego RP, 
że przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio i że są one 
hierarchicznie wyższe niż przepisy zwykłej ustawy. Do tej 
pory niektórzy mogli udawać, że o tym nie wiedzieli.

PROF. MACIEJ 
GUTOWSKI
DZIEKAN OKRĘGOWEJ 
RADY ADWOKACKIEJ 
W POZNANIU

PROF. PIOTR KARDAS
PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI 
LEGISLACYJNEJ NRA

ADW. DARIUSZ 
WOJNAR
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Reakcja na orzeczenie TK pokaże 
więc, na co może liczyć każdy obywa-
tel w zderzeniu z polityką większości 
parlamentarnej. W pierwszym scenariu-
szu  konstytucja, prawa obywatelskie, 
przepisy prawne są tamą dla woli więk-
szości parlamentarnej. Ograniczeniem 
władzy publicznej, zapobiegającym jej 
samowoli. W drugim, mamy do czynienia 
z omnipotencją władzy, realizującej bez 
jakichkolwiek ograniczeń określone cele 
polityczne.

Pierwszy scenariusz jest dla władzy 
trudniejszy, a dla nas – obywateli – ła-
twiejszy. Potwierdza, że żyjemy w pań-
stwie prawa, w którym rządzący mogą 
popełnić błędy; że istnieją mechanizmy 
służące do ich korygowania przez wła-
ściwe organy konstytucyjne; że trójpo-
dział władzy gwarantuje prawidłowe 
działanie „zaworów bezpieczeństwa”. 
Wskazuje, że konstytucja wyznacza gra-
nice działania władzy publicznej, że refor-
my funkcjonowania państwa kształtować 
należy z poszanowaniem wyrażonych 
w niej zasad i reguł. Pozwala bez lęku my-
śleć o naturalnych przecież – zwłaszcza 
w początkowej fazie rządzenia – błędach, 
pozwala je bowiem usunąć we właści-
wych procedurach. Wymusza też realiza-
cję założonych przez rządzących celów 
przy pomocy prawnie dopuszczalnych 
środków. Tym, którzy potrafią wyciągać 
wnioski, umożliwia przekucie porażki 

w sukces. Na płaszczyźnie ustrojowej 
jest potwierdzeniem zasady, że cofnięcie 
się o krok, by zachować konstytucyjne 
zasady, nie oznacza zejścia z wytyczonej 
ścieżki. Gwarantuje, że sensowny i zgod-
ny z prawem pomysł na naprawę sądow-
nictwa powszechnego i konstytucyjnego 
będzie mógł liczyć na poparcie środowisk 
prawniczych i na znalezienie ponadpar-
tyjnej akceptacji.

Drugi scenariusz, dla władzy pozornie 
łatwiejszy, oznacza prymat większo-
ści i bezwzględną realizację wytyczo-
nych celów politycznych, bez ogląda-
nia się na konstytucyjne ograniczenia. 
Zarazem opiera się na zanegowaniu 
fundamentalnych reguł demokratycz-
nego państwa prawa. Oznacza igno-
rowanie konstytucji przejawiające się 
twierdzeniem, że ważniejsza od niej jest 
naruszająca podstawowe zasady ustrojo-
we RP ustawa instrumentalnie blokująca 
działanie TK. Wymaga określonej retory-
ki – niebezpiecznej z punktu widzenia 
państwa, deprecjonującej jego konsty-
tucyjne organy – wedle której większość 
może samodzielnie decydować o wynika-
jących z konstytucji granicach. W istocie 
opiera się na negacji zasady podziału 
władzy, nakazującej wyznaczać granice 
działania państwa w ramach wzajemnie 
kontrolujących się władz. W tym przy-
padku tylko pozornym zwycięzcą będzie 
silniejszy.

Co z tego będzie wynikało dla zwy-
kłych obywateli? To, że w ewentual-
nej konfrontacji obywatel – państwo 
też zawsze wygra s i lniejsz y,  a  nie 
ten, po czyjej stronie jest prawo. Że o tym, 
kto ma rację, decyduje partia, któ-
ra ma większość w parlamencie; że pra-
wo jest tylko instrumentem, przydatnym 
tak długo, jak długo nie stoi w opozy-
cji do celów politycznych. Co będzie, 
jeś l i  oby watel  n ieprawnie będzie 
miał zapłacić podatek, ale w „słusznej 
sprawie”, bo pieniądze są potrzebne  
n a  w a ż n e  w y d a t k i ?  C o ,  j e -
śli na sklepikarzy zrzeszonych w tzw. 
sieciach handlowych – czyli w podmio-
tach nieznanych polskiemu systemowi 
prawnemu – nałożony zostanie taki po-
datek? Co, jeśli wartość gruntu rolnego 
spadnie po wejściu w życie ustawy za-
mrażającej obrót tymi nieruchomościa-
mi? Co wreszcie, jeśli polityczną decyzją 
prokuratury ktoś zostanie bezprawnie 
oskarżony? Jeśli TK zostanie zdeptany, po-
zornie nikt nie będzie mógł ocenić zgodno-
ści z konstytucją ustaw, które wprawdzie 
zgodne są z wolą parlamentarnej więk-
szości, ale niezgodne z ustawą zasadniczą. 
Czy zatem prawa obywateli zostaną ode-
brane? Nie, bo TK nie da się wyłączyć: jego 
orzeczenia wchodzą w życie z dniem ogło-
szenia, więc są skuteczne nawet bez publi-
kacji, a kontroli konstytucyjnej nie da się  
wyeliminować.

W  U S A  d o n i o s ł o ś ć  w y d a n e g o 
w kryzysie konstytucyjnym orzeczenia 
Marbury v. Madison (1803 r.) dostrzeżo-
no po 50 latach. Wówczas z Konstytucji 
U S A  w y w i e d z i o n o  u p r a w n i e n i e 
sądu do orzekania o niezgodności 
aktów prawnych Kongresu (a niekie-
dy i aktów prezydenta) z Konstytucją 
i – w konsekwencji – do odmowy ich za-
stosowania. Amerykański Sąd Najwyższy 
uznał, że jest naczelnym podmiotem 
badającym konstytucyjność prawa, ale 
każdy sąd w USA ma obowiązek odmo-
wy zastosowania ustawy, gdy stwierdzi jej 
sprzeczność z konstytucją. W USA kontro-
lą konstytucyjną rządzą zasady: uniwer-
salnego charakteru badania przedmio-
towego (każde działanie władzy podlega 
kontroli konstytucyjnej), dekoncentracji 
(każdy sąd dokonuje kontroli konstytucyj-
nej), niesamoistności (brak abstrakcyjnej 
kontroli; jest ona dokonywana w konkret-
nych sprawach), względności (norma nie-
zgodna z konstytucją jako nieważna nie 
obowiązuje – null and void).

Funkcjonujący w USA model bezpo-
średniego stosowania konstytucji przez 
sądy w Europie ma swój odpowiednik 
w koncepcji orzekania o zgodności ustaw 
z konstytucją przez specjalny organ. 
Dlatego Trybunał Konstytucyjny to jedyny 
podmiot posiadający kompetencję do eli-
minowania z systemu prawa aktów nie-
zgodnych z konstytucją. Choć model 

obowiązujący w USA wydaje się odmien-
ny od naszego, pewne jego elementy 
widoczne są w zadawnionym sporze 
pomiędzy TK a Sądem Najwyższym 
i Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
dotyczącym kompetencji dokonywania 
kontroli konstytucyjnej. Być może czas 
dziś na powrót do dawnej wykładni kom-
petencji sądów do dokonywania kontroli 
konstytucyjności.

W uzasadnieniu wyroku SN z 7 kwiet-
nia 1998 r. (I PKN 90/98) stwierdzo-
no, że sąd powszechny może dokony-
wać oceny konstytucyjności przepisów 
mających zastosowanie w sprawie i nie 
prowadzi to do naruszenia konstytu-
cyjnego podziału kompetencji między 
sądami a Trybunałem Konstytucyjnym. 
O zgodności przepisu aktu normatyw-
nego z Konstytucją trybunał rozstrzyga 
w formie orzeczenia ze skutkami prze-
widzianymi w ustawie. Sąd powszech-
ny nie orzeka zaś o zgodności regulacji 
z Konstytucją, lecz jedynie odmawia 
zastosowania przepisu niezgodnego 
z Konstytucją. Analogiczny pogląd wy-
raził NSA w uchwale składu siedmiu 
sędziów z 12 października 1998 r. (OPS 
5/98) oraz w wyroku z 9 października 
1998 r. (SA 1246/98). NSA odmówił wów-
czas zastosowania przepisów ustawy 
w oparciu o zasadę bezpośredniego 
stosowania norm Konstytucji, akcen-
tując myśl ,  że „sądy są uprawnio -

ne do niestosowania  ustaw z  n ią  
sprzecznych”.

Pogląd ten zakwestionowany został 
przez TK. W wyroku z 10 grudnia 2002 r. (P 
6/02) trybunał wskazał, że zarówno NSA, 
jak i SN – mając wątpliwości co do kon-
stytucyjności badanych przepisów – za-
miast odmawiać ich zastosowania jako 
niekonstytucyjnych, powinny zwrócić się 
z pytaniem prawnym do TK (tak również: 
wyroki TK z 31 stycznia 2001 r., P 4/99, 
i z 4 grudnia 2001 r., SK 18/00) Ta interpre-
tacja od lat jest akceptowana w orzecz-
nictwie SN, co potwierdza m.in. niedaw-
ny wyrok SN z 24 listopada 2015 r. (II CSK 
517/14), w myśl którego sądy i inne orga-
ny stosowania prawa nie mają kompe-
tencji do orzekania o niekonstytucyjności 
przepisu ustawy i odmowy jego stosowa-
nia (podobnie: wyroki SN z 30 października 
2002 r., V CKN 1456/00; z 27 marca 2003 r., 
V CKN 1811/00; z 6 listopada 2003 r., II CK 
184/02; z 16 kwietnia 2004 r., I CK 291/03; 
z 24 czerwca 2004 r., III CK 536/02 i z 3 grud-
nia 2008 r., V CSK 310/08).

Stanowisko to miało jednak uzasadnie-
nie i ustrojowy sens pod warunkiem, że ist-
niała droga do skutecznego przeprowa-
dzenia testu konstytucyjności w każdym 
przypadku przez TK. Konsekwentne za-
niechania publikacji orzeczeń trybunału 
sprawią, że pojawi się pytanie o efektywny 
sposób pełnienia przez sądy ich konsty-
tucyjnej funkcji. Wszak sądy w państwie 

prawa to ostateczny arbiter rozstrzygający 
spory między obywatelem a państwem.

Sądy działają na podstawie konstytucji 
i ustaw. Wskazanie, że sędziowie są nie-
zawiśli w sprawowaniu swojego urzędu 
i podlegają tylko konstytucji oraz usta-
wom przesądza, że ustawy stosować 
mogą jedynie, gdy nie ma wątpliwo-
ści co do ich zgodności z konstytucją. 
Gdy sąd poweźmie takie wątpliwości, 
zobowiązany jest to wszczęcia procedury 
kontroli przed TK. W braku możliwości jej 
przeprowadzenia będzie jednak musiał 
sam rozstrzygnąć, czy wywołująca wąt-
pliwości ustawa nie narusza konstytucji. 
W sytuacji zaś, gdy ustawy w sposób 
zgodny z konstytucją zinterpretować się 
nie da, sąd zobowiązany będzie do bez-
pośredniego zastosowania konstytucji 
i pominięcia sprzecznej z nią ustawy przy 
rozstr z yganiu konk retnej  spraw y. 
Pominięcie tego etapu, przy braku możli-
wości wyjaśnienia konstytucyjności przez 
TK, stwarzałoby ryzyko orzekania przez 
sądy na podstawie ustaw z konstytucją 
sprzecznych. To zaś oznaczałoby naru-
szanie konstytucji przez sądy.

W tych wypadkach sądy nie tylko 
więc mogą, ale wręcz muszą odmówić 
stosowania przepisów z konstytucją 
sprzecznych, a korekta funkcjonujące-
go do tej pory w Polsce modelu badania 
konstytucyjności ustaw staje się koniecz-
na. Przyjęcie takiej perspektywy wymaga 

wypracowania mechanizmu zapewnia-
jącego jednolitość stosowania prawa 
przez sądy i gwarantującego ostateczne 
rozstrzyganie o odmowie stosowania 
ustaw sprzecznych z konstytucją przez 
Sąd Najwyższy, z uwzględnieniem nie-
publikowanych orzeczeń TK. Istniejące 
regulacje proceduralne w sferze prawa 
karnego, cywilnego i administracyjnego 
stwarzają możliwość wypracowania ta-
kiego modelu. Zarazem jego ewentualne 
uruchomienie w praktyce stanowić będzie 
realizację sygnalizowanej już wcześniej 
zasady, że o zgodności przepisu aktu 
normatywnego z Konstytucją Trybunał 
Konstytucyjny rozstrzyga w formie 
orzeczenia ze skutkami przewidzianym 
w ustawie; sąd powszechny nie orzeka 
zaś o zgodności przepisu z Konstytucją, 
lecz jedynie odmawia zastosowania re-
gulacji niezgodnej z Konstytucją. Ten 
model eliminuje ryzyko wydawania przez 
sądy orzeczeń na podstawie przepisów 
sprzecznych z Konstytucją, jednocześnie 
nie stanowi jednak zagrożenia dla funk-
cjonowania TK nawet w razie konsekwent-
nej odmowy promulgacji jego orzeczeń.

Nie ulega wątpliwości, że skutki zdep-
tania TK będą dla Polski niezwykle do-
tkliwe. Ale nawet za cenę przypięcia 
Polsce łatki pariasa Europy i wyelimi-
nowania z kręgu państw cywilizowa-
nych, i tak nie uda się wyłączyć kontroli  
konstytucyjnej.  
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Za przykładem Łodzi tej samej lub 
zbliżonej treści uchwały podjęły rady 
innych polskich miast – następnego 
dnia Rada Warszawy, a później m.in. 
Poznań, Słupsk, Bydgoszcz, Sopot, 
Konin, Wałbrzych. Uchwała dotycząca 
orzeczeń Trybunału przez samorządow-
ców nazywana bywa „lex Rakowski” (od 
wniosku radnego Macieja Rakowskiego). 
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau zapo-
wiedział, że w trybie nadzoru uchyli 
uchwałę Rady Miejskiej jako sprzeczną  
z prawem.

Jednocześnie Rada Łodzi zaape -
lowała do prez ydent Łodzi  Hanny 
Zdanowskiej, by podlegli jej urzędnicy 
również opierali się na orzeczeniach 
Tr ybunału,  w tym nieogłoszonych 
w organie promulgacyjnym. Uchwała 
została podjęta na wniosek radnego 
Macieja Rakowskiego, który jest adwoka-
tem – członkiem łódzkiej ORA. Za przyję-

ciem uchwały głosowali radni PO i SLD, 
a przeciw – radni PiS.

Prezentując projekt uchwały podczas 
sesji Rady, radny Rakowski wskazy-
wał, że polityczne zamieszanie wokół 
Trybunału Konstytucyjnego to nie tyl-
ko spór elit, ale również zagrożenie dla 
zwykłych obywateli, bowiem z czasem 
narastać będzie niepewność co do tego, 
jakie prawo obowiązuje w Polsce. Może 
dojść do sytuacji, w której część orga-
nów administracji (w szczególności ad-
ministracja rządowa) będzie stosować 
ustawy mimo zakwestionowania ich 
przez sąd konstytucyjny, a inne organa 
(na przykład część samorządów i sądy) 
uznają, że skutecznie orzeczono o ich 
niezgodności z konstytucją. Rozbieżności 
mogą dotyczyć spraw życia codziennego, 
taki problem może na przykład zaistnieć 
przy stosowaniu ustawy ograniczającej 
obrót gruntami rolnymi.

W końcu kwietnia Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 
również zapowiedziało respektowa-
nie nieogłoszonych orzeczeń Trybunał 
Konstytucyjnego; podobne stano-
wisko zajęli  sędziowie Naczelnego 
Sądu Administrac yjnego.  Pol ityc y 
par t i i  r ządzącej  s t wierdz i l i  wów-
czas, że sędziowie SN to „grupa kolesi”, 
a radom miejskim zagrozili rozwią-
zaniem i  wprowadzeniem zarządu 
komisarycznego.

– Nie podejrzewałem, że moja uchwała 
uruchomi lawinę – powiedział „Kronice” 
adwokat Rakowski – i na pewno nie czuję 
się bohaterem. Projekt stanowiska zgłosi-
łem dlatego, że chciałem dać wyraz swoim 
obawom i niezadowoleniu. Jako prawnik, 
jako obywatel i jako przedstawiciel miesz-
kańców Łodzi nie mogłem milczeć, gdy na 
naszych oczach rujnowany jest porządek 
prawny państwa polskiego. [LI] 

MACIEJ  
RAKOWSKI 
ma 43 lata i zasiada w łódzkiej  
Radzie Miejskiej od 1994 r.  
Sześciokrotnie wybierany był przez 
mieszkańców Bałut. Nie jest członkiem 
żadnej partii, choć należy do Klubu 
Radnych SLD. Z Sojuszu wystąpił 
w 2003 r., gdyż nie akceptował stylu 
sprawowania władzy przez ekipę Leszka 
Millera i Andrzeja Pęczaka (którego dziś 
reprezentuje jako obrońca z urzędu). 
Zawód adwokata wykonuje od 2000 r., 
jest także adiunktem w Katedrze 
Powszechnej Historii Państwa 
i Prawa UŁ. Kilka dni temu na półki 
księgarń trafiła jego książka – System 
parlamentarny  do I wojny światowej, 
która ma być podstawą  
postępowania habilitacyjnego. 

Sześć dni po podjęciu uchwały Rady 
Miasta Łodzi, Zgromadzenie Ogólne 

Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło ten 
sam sposób stosowania prawa.

LEX RAKOWSKI!
ŁÓDZKA RADA MIEJSKA  
W OBRONIE DEMOKRACJI I KONSTYTUCJI

Łódzka Rada Miejska przyjęła stanowisko, w którym 
zapowiedziała, że będzie się stosować do wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostaną 
opublikowane w Dzienniku Ustaw. Uchwalono je podczas sesji 
już 20 kwietnia 2016 r.
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Ważna z punktu widzenia znaczenia ad-
wokatury jest okoliczność, że to Komisja 
Wenecka poprosiła o spotkanie z przed-
stawicielami NRA oraz że był to jedyny 
samorząd zawodowy, z którym delegacja 
się spotkała. Temat dla adwokatury nie 
jest nowy, albowiem od początku prac 
legislacyjnych nad ustawą zabieraliśmy 
głos i wydawaliśmy opinie o projek-
cie. NRA zaangażowana była w krytykę 
projektu jeszcze za Sejmu poprzedniej 
kadencji (projekt autorstwa Platformy 
Obywatelskiej. Wycofano go wówczas 
wobec krytyki rażącego naruszania przez 
nowelizację praw i wolności obywatel-
skich). Obecnie, z nowym parlamentem, 
projekt powrócił i zawiera nowe, dużo 
groźniejsze elementy! To tło jest o tyle 

istotne, że NRA spotyka się często z gło-
sami krytyki, iż jej sprzeciw w tej ma-
terii ma charakter polityczny. To zrozu-
miałe. Każdy przypadek komentowania 
działania ustawodawcy czy egzekutywy 
może być odbierany jako działanie po-
lityczne. Jednak adwokatura, z racji peł-
nionej funkcji społecznej, konsekwentnie 
krytykuje wszystkie te działania, które 
zagrażają prawom i wolnościom obywa-
telskim, niezależnie od tego, jaka partia 
sprawuje władzę.

Delegacja do spotkania była znakomi-
cie przygotowana. Posiadała nie tylko an-
glojęzyczną wersję tekstu ustawy, ale tak-
że teksty ustaw wyjściowych; a zadawane 
pytania świadczyły o głębokim zrozumie-
niu materii. Obecnie przygotowywane 
jest podsumowanie pisemne stanowisk 
NRA, zajmowanych w toku postępowania 
legislacyjnego. NRA przekaże je w pierw-
szej połowie maja, ponieważ KW musi 
zakończyć swoje prace w pierwszych 

dniach czerwca. W stanowiskach NRA 
nie ma niczego zaskakującego, ponieważ 
adwokatura w przedmiocie ogranicza-
nia praw jednostki przez tę ustawę cały 
czas prezentuje konsekwentne stanowi-
sko. A nasze opinie trafiały do marszałka 
Sejmu, komisji sejmowych i senackich. 
Nasze stanowisko z pewnością zostanie 
wyrażone także w opinii amicus curie skła-
danej w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, toczącym się z wniosku 
rzecznika praw obywatelskich.

Stanowisko NRA jest oparte oczy-
wiście na standardach Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i dotyczy 
w istocie trzech sfer: ochrony tajemni-
cy zawodowej, szczególnie adwokac-
kiej i obrończej, w kontekście nowych 
mechanizmów czynności operacyjnych, 
a w szczególności pozyskiwania danych 
internetowych; wykonania wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, a raczej 
braku tego wykonania, w kontekście 

gwarancji praw i wolności jednostki 
(podsłuchy), tj. praw związanych z au-
tonomią informacyjną, praw związanych 
z poszanowaniem życia prywatnego 
wobec możliwości prowadzenia kontroli 
operacyjnej. Od lat bowiem ten problem 
pozostaje nierozwiązany – służby pod-
słuchują, osoby podsłuchiwane nigdy się 
o tym nie dowiadują i nie ma możliwości 
zakwestionowania legalności, zasadności 
i celowości tak drastycznego wkroczenia 
w sferę ich praw i wolności.

N a  m a r g i n e s i e  t r z e b a  w s p o -
mnieć, że dramatem tej ustawy jest 
przedstawianie jej opinii publicznej 
jako WYKONANIA WYROKU TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO z 2014 r. Tymczasem 
ona nie wykonuje zaleceń Trybunału, ale 
wyłącznie pogłębia te zjawiska, które 
w wyroku zostały zakwestionowane przez 
TK! Kolejną sferą, do której odnosi się sta-
nowisko NRA, jest całkowity brak kontroli 
sądowej lub jakiejkolwiek zewnętrznej 

służb pozyskujących dane internetowe, 
a też kontrola korespondencji poczto-
wej i telekomunikacji. Ze zbierania tych 
informacji w dowolny sposób służby nie 
muszą się w istocie tłumaczyć. 

Obowiązek „raportowania” tych przy-
padków sądowi okręgowemu – przedsta-
wiany jako środek kontroli pozyskiwania 
danych internetowych i telekomunikacyj-
nych – nie stanowi efektywnego mecha-
nizmu gwarancyjnego. Pozwoli co najwy-
żej sądowi okręgowemu ustalić ex parte, 
jak wygląda statystyczny obraz wykorzy-
stania tych środków inwigilacyjnych przez 
policję i służby. Nie pozwoli jednak na we-
ryfikację legalności i celowości ich zasto-
sowania w poszczególnych przypadkach. 

Proponowany model  wer yf ik acj i 
podsłuchów wobec adwokatów jest 
zupełnie niewystarczający. Jeśli służby 
dochodzą do wniosku, że treści stano-
wiące przedmiot podsłuchu są objęte 
tajemnicą adwokacką, lekarską czy rad-

cowską, zwracają się do sądu o wyra-
żenie zgody ex post na stosowanie uzy-
skanych materiałów w charakterze 
dowodowym. W praktyce wyrażenie 
takiej zgody ex parte będzie prawdopo-
dobnie czystą formalnością. Podobnie 
było do tej pory z wyrażaniem zgody 
przez sądy na kontrolę operacyjną. 
Statystyka jest nieubłagana – odmo-
wy to ca 0,2% przypadków. Inaczej jest 
w przypadku tajemnicy obrończej. Jeżeli 

policjant dojdzie do wniosku, że pod-
słuchana rozmowa dotyczy tajemnicy 
obrończej, jest zobowiązany do komi-
syjnego zniszczenia materiału. Problem 
w tym, że polegamy na ocenie policjanta, 
tj., że w sposób właściwy oceni, co jest, 
a co nie jest objęte tajemnicą obroń-
czą. Po drugie adwokat nie ma żadnego 
dostępnego mechanizmu, by weryfiko-
wać, czy obowiązek zniszczenia takiego 
materiału został zrealizowany.

Oprócz opinii NRA Komisja Wenecka 
poznała też stanowisko m.in. rzecznika 
praw obywatelskich, Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka i Fundacji Panoptykon, 
ale też ministra-koordynatora służb 
specjalnych Mariusza Kamińskiego 
oraz przedstawicieli MSWiA, Sejmu 
i Senatu. Komisja opracowuje opinię dla 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy. Ma ono zostać przyjęte podczas 
sesji plenarnej 10-11 czerwca. 

Po raz kolejny gościliśmy w Polsce przedstawicieli Komisji 
Weneckiej. Tym razem przedmiotem jej zainteresowania była 
nowelizacja ustawy o policji i innych służbach, która 
weszła w życie 3 lutego 2016 r. – i która, jak wynika 
z przedstawianych opinii publicznej informacji – stanowić 
ma wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uznał 
on za niekonstytucyjne m.in. postanowienia dotyczące 
zasad uzyskiwania przez służby specjalne danych 
telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz 
prowadzenia kontroli operacyjnej. W składzie delegacji byli 
sprawozdawcy KW: Regina Kiener, Iain Cameron, Ben Vermeulen; 
sekretarz KW Thomas Markert, Grigory Dikov, doradca  
sekretariatu ds. prawnych. Adwokaturę reprezentowali:  
adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA; adw. Rafał Dębowski, 
sekretarz NRA; adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, przewodniczący 
komisji legislacyjnej przy NRA i członek NRA oraz adw. Mikołaj 
Pietrzak, przewodniczący komisji praw człowieka przy NRA.

WENECJA
PRZYGLĄDA SIĘ GROŹNEJ POLICJI

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znana pod nazwą Komisji Weneckiej, jest orga-
nem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i mię-
dzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków 
parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej. Od kwietnia 2016 r. z ramienia Polski w skład Komisji 
Weneckiej wchodzą prof. Bogusław Banaszak oraz dr hab. Mariusz Muszyński. KW działa w formule tzw. rozsze-
rzonego porozumienia częściowego RE.  Powstała w 1990 r. w czasie transformacji ustrojowej państw Europy 
Środkowej i Wschodniej. W jej skład wchodzi obecnie 59 państw - wszystkie państwa członkowskie Rady Europy 
oraz Algieria, Brazylia, Chile, Izrael, Kazachstan, Republika Korei, Kirgistan, Maroko, Meksyk, Peru, Tunezja i USA. 
Ponadto wiele państw ma status obserwatora, a OBWE oraz Komisja Europejska uczestniczą w sesjach plenarnych 
Komisji Weneckiej.

ADW. MIKOŁAJ 
PIETRZAK

FOT. ARCHIWUM NRA
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– Fundamentem demokracji  jest za-
wsze prawo – powiedział prezes NRA 
Andrzej Zwara otwierając konferencję. 
Wskazał na zagrożenia wynikające ze sku-
pienia zbyt wielu uprawnień w rękach 
jednego podmiotu lub wąskiej grupy 
osób. Przestrzegał, że demokracja nie 
gwarantuje całkowitego wyeliminowania 
możliwości pogwałcenia praw i wolności 
obywatelskich. W ich obronie zasadniczą 
rolę odgrywało i odgrywa sądownictwo 
i sędziowie, którzy powinni mieć odwagę 
cywilną do przeciwstawiania się wszelkim 
politycznym naciskom.

Adwokat Mikołaj Pietrzak, przewod-
niczący Komisji Praw Człowieka przy 
NRA, nawiązał w wykładzie inaugura-
cyjnym do wyboru nowych sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego i obecnego 
kryzysu. Mówił też o planowanej reformie 
sądownictwa powszechnego. W następ-
stwie wprowadzanych nowelizacji i dys-
kusji wokół nich wielu obywateli dopiero 
teraz zetknęło się z problemami niezależ-
ności sądów i niezawiłości sędziowskiej. 
Mecenas Pietrzak podkreślił, że działania 
nowelizacyjne obecnego parlamentu 
spotkały się z falą krytyki nie tylko środo-

wisk prawniczych, ale także wielu organi-
zacji społecznych i mediów. Adwokatura 
także powinna bronić niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów. Pietrzak: 
Niezależność jest wartością, którą należy 
chronić szczególnie wtedy, gdy sąd wyda-
je orzeczenia, z którymi się nie zgadzamy. 
Nasza zdolność do obrony niezależności 
jest papierkiem lakmusowym naszej de-
mokracji i dojrzałości społeczeństwa oby-
watelskiego. Stąd konieczność pracy nad 
postawami obywatelskimi i świadomością 
prawną. Obowiązkiem prawników jest pod-
noszenie wiedzy o prawie.

Sebastian K aleta,  rzecznik mini-
stra sprawiedliwości ,  odcz ytał  l ist 
Zbigniewa Ziobr y do uczestników 
konferencji. Wg niego niezależność 
sądów i trybunałów oraz niezawisłość 
sędziów to podstawowe zasady funk-
cjonowania wymiaru sprawiedliwości. 
Wskazywał jednak na konieczność stwo-
rzenia mechanizmów kontrolnych, gwa-
rantujących władzy publicznej faktyczne 
urzeczywistnianie i ochronę praw i wol-
ności obywatelskich. A też na służebną 
rolę sądów i trybunałów oraz koniecz-
ność stworzenia właściwego systemu 
kontroli i równowagi pomiędzy władzą 
sądowniczą a wykonawczą, reprezen-
towaną przez ministra sprawiedliwości. 
Wyjaśnił, że chodzi o takie uformowanie 
stosunków,  aby sądy nie występowały 

wobec ministra sprawiedliwości w roli 
petentów. Z drugiej strony, aby minister 
sprawiedliwości, który odpowiada poli-
tycznie za stan wymiaru sprawiedliwości, 
dysponował narzędziami pozwalającymi 
korygować te działania sądownictwa, któ-
re w odbiorze społecznym budzą sprzeciw. 
Rolą ministra jest podejmowanie wszelkich 
działań prawnych, aby zapobiegać takim 
zdarzeniom i postawom w funkcjonowa-
niu władzy sądowniczej, które podważają 
zaufanie obywateli do polskiego wymiaru 
sprawiedliwości.

Po pierwszych wystąpieniach od-
były  s ię  trz y panele moderowane 
przez adw. Katarzynę Gajowniczek-
Pruszyńską, przewodniczącą Zespołu 
d s .  K o b i e t  p r z y  N R A ;  a d w.  A n n ę 
Mazurczak i adw. Małgorzatę Mączkę-
Pacholak z Komisji Praw Człowieka przy 
NRA.

D r  h a b .  R y s z a r d  P i o t r o w s k i 
z Uniwersytetu Warszawskiego mówił 
o znaczeniu niezawisłości sędziowskiej 
w demokratycznym państwie prawnym. 
Demokracja to nie rządy większości, ale 
te, które stawiają sobie za cel urzeczy-
wistnianie praw człowieka: Rządy prawa 
a nie jednostek czy grup! Władza suwerena 
jest radykalnie ograniczona przez samo 
istnienie konstytucji i przez prawo, z któ-
rego wywodzi się legitymacja sędziów do 
sprawowania władzy sądowniczej. Prawa 

człowieka zaś trzeba postawić przed wolą 
suwerena. Zdaniem prof. Piotrowskiego 
pojęcie niezawisłości pochodzi z czasów 
króla Salomona. Niezawisłość polega na 
wierności prawdzie. Dlatego dopuszczenie 
możliwości korzystania z owoców zatrute-
go drzewa jest ciosem, który oddala nas od 
prawdy – mówił. Jedynie sędziowie mogą 
powiedzieć politykom „nie” i są w stanie za-
trzymać to, żeby jeden człowiek nie naciskał 
wszystkich guzików.

Sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna 
Gonera skomentowała: W demokracji nie-
zwykle ważne jest, aby sędziowie i system 
wymiaru sprawiedliwości byli bezstronni i 
niezależni od zewnętrznych nacisków i sie-
bie samych, aby obywatele mieli pewność, 
że są sądzeni sprawiedliwie i bezstronnie. 
Gonera przybliżyła również trzy rodzaje 
orzeczeń SN w kwestiach dotyczących 
niezależności sądów – m.in. wyłączenia 
sędziego ze składu orzekającego; odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej sędziów. 
Sędzia może być skutecznie pociągnię-
ty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
kiedy w rażący sposób narusza proce-
durę, ale nie może być sankcjonowa-
ny za błędy w orzekaniu.Wadliwe orzecze-
nia można korygować w postępowaniach 
odwoławczych, a sędzia nie może obawiać 
się, że za każdy popełniony błąd będzie 
pociągnięty do odpowiedzialności dyscy-
plinarnej – tłumaczyła. Wreszcie trzeci ro-

dzaj orzeczeń dotyczy odwołań sędziów 
przeniesionych do innych sądów.

Prelegentem pierwszego panelu był też 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sta-
nie spoczynku Mirosław Wyrzykowski, 
który mówił o normatywnym kontekście 
zasady niezależności sądów i niezawi-
słości sędziów. Zwrócił uwagę na brak 
przestrzegania ustrojowej zasady vaca-
tio legis. Podkreślił, że nie dotyczy ona 
wyłącznie regulacji prawnych związa-
nych z wolnościami i prawami jednost-
ki, ale odnosi się również do sposobu 
wprowadzania do porządku prawnego 
nowych norm, w tym dotyczących or-
ganów władzy publicznej. Od listopada 
2015 r. na 40 ustaw tylko 14 spełniało 
wymóg wejścia w życie z zachowa-
niem co najmniej 14-dniowego vacatio 
legis – to testowanie granic prawa, w tym 
konstytucji.

W panelu II głos zabrał sędzia Waldemar 
Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie 
i  rzecznik prasowy Krajowej  Rady 
Sądownictwa. Mówił o wizerunku sę-
dziego. Podkreślił, że podstawowym 
problemem w komunikacji ze społe-
czeństwem jest język – zbyt hermetycz-
ny i niezrozumiały dla odbiorców. Żurek 
wskazał na konieczność powołania 
rzecznika Trybunału Konstytucyjnego: 
Musimy stworzyć systemowe rozwiąza-
nia, które sprawią, że dotrzemy do spo-

łeczeństwa. Nikt tego za nas nie zrobi. 
Wykład dotykał w szczególny sposób 
obecnych problemów. Był przystępny, 
prosty, logiczny i klarowny. Żurek od-
niósł się również do listu min. Ziobry. 
Podkreślił niebezpieczeństwo jego słów 
o społecznym poczuciu sprawiedliwości. 
Stwierdził, że tym się różni sprawiedli-
wość od sprawiedliwości ludowej, czym 
krzesło od krzesła elektrycznego.

Ciekawy wykład przedstawił dr hab. 
Szymon Byczko, przewodniczący Komisji 
ds .  Postę powań  Kon st y t uc y j nyc h 
prz y NRA.  Mecenas jest przekona-
ny, że orzeczenie TK w sprawie zgodno-
ści z Konstytucją ustawy „naprawczej” 
wskazuje wyraźnie punkty łamiące usta-
wę zasadniczą i oczywiście nie zostanie 
opublikowane. Niestety, już wiemy, że te 
słowa okazały się słuszną przepowied-
nią. Nasz kolega przewidywał zagroże-
nie wynikające z dualizmu prawnego. 
Stwierdził, że kontrola sądowa jest wo-
bec ustawodawców konieczna, ale obóz 
władzy nie podziela tego poglądu: Jeśli 
raz okaże się, że można sędziów usunąć, to 
będzie to normą w przyszłości. Nie będzie 
samodzielnej władzy sądowniczej, ponie-
waż będzie uzależniona od kaprysu władzy 
ustawodawczej. 

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatel-
skich, mówił o niezależności sądów i try-
bunałów w świetle międzynarodowych 

standardów praw człowieka. Prelegent 
mówił o wadach zbyt dużej ingerencji 
ministra sprawiedliwości w postępowanie 
dyscyplinarne wobec sędziów. To zagraża 
niezależności sędziowskiej i uderza tym 
samym w ich niezawisłość. Powoływał 
się na konkretne przykłady z orzecznic-
twa europejskiego, na sprawy Henryk 
Urban i Ryszard Urban vs Polska, dotyczące 
wątpliwości, czy asesorzy mogą orzekać.

W panelu III wykłady prowadzili: sę-
dzia Anna Korwin-Piotrowska, wicepre-
zes Stowarzyszenia Sędziów Themis; 
Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka oraz dr Dagmara 
Rajska z Infopunktu przy Radzie Europy. 
Pierwsza omówiła problem nadzoru mi-
nistra sprawiedliwości nad sądami po-
wszechnymi i jego wpływu na sprawność 
ich działania. Sędzia Korwin-Piotrowska: 
Minister sprawiedliwości musi pochwalić się 
wynikami, aby odpowiednia liczba spraw 
była załatwiona, i tylko to go interesuje. 
Sądy są zatem wygodnym narzędziem do 
budowania kapitału politycznego. (…) 
Chcemy sędziów odważnych, a od wielu 
lat wychowujemy sędziów-urzędników 
pracujących wyłącznie na siebie. Sędzia, 
który chce być niezawisły, musi nie chcieć 
awansować, a przecież wszyscy tego chcą. 

Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka poruszyła na-
tomiast problem niezależności sądów 

i prokuratury w świetle standardów 
Rady Europy. W swoim wystąpieniu 
odniosła się m.in. do opinii Komisji 
Weneckiej. Stwierdziła, że prokuratura 
nie może mieć takiej samej niezależności 
jak sądy. Niezależność prokuratorska do-
piero powstaje, a jej przyszłość jest trud-
na do przewidzenia z uwagi na obecne 
zmiany polityczne i połączenie stanowisk 
ministra sprawiedliwości i prokuratora 
generalnego.

Ostatnia z prelegentek – dr Dagmara 
Rajsk a – prz ybliż yła orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Niezależność sądów oceniana jest przez 
Trybunał w szczególności poprzez spo-
sób powoływania sędziów i czas trwania 
ich mandatów. A nieusuwalność sędzie-
go z urzędu jest konsekwencją jego 
niezawisłości.

Po zakończeniu paneli  słuchacze 
zadawali pytania, na które odpowia-
dali prelegenci i zaproszeni goście: 
prof. Andrzej Wróbel, sędzia Stanisław 
Zabłocki, adw. Romana Orlikowska-
Wrońska, adw. Czesław Jaworski, prof. 
Wojciech Katner. Mamy nadzieję, że po-
dobne spotkania będą organizowane czę-
ściej i w całej Polsce. W październiku ORA 
w Łodzi planuje konferencję poświęconą 
problematyce konstytucyjnej ochrony 
praw człowieka i konsekwencji wynikają-
cych z łamania tych praw. 

...pod takim tytułem odbyła się 5 marca w Warszawie 
konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka  
przy NRA.

NIEZALEŻNOŚĆ SĄDÓW  
I TRYBUNAŁÓW
JAKO GWARANCJA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA...

ADW. JAROSŁAW 
SZCZEPANIAK

FOT. ARCHIWUM NRA
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O r g a n i z a t o r z y  –  S t o w a r z y s z e n i e 
Sędziów Iustitia, Samorządy Adwokacki, 
Radcowski i Notarialny – stworzyli uczest-
nikom wspaniałe warunki do zabawy. 
Doskonałe jedzenie, dobra muzyka, miłe 
towarzystwo, piękne wnętrza – i zabawa 
trwała do rana!

Wyjątkowo więc mogliśmy poroz-
mawiać o nurtujących te zróżnicowa-
ne środowiska problemach – trudno 
w takim gronie spotkać się poza balem. 
Wszyscy rozmawiali i bawili się bez wzglę-
du na kolor żabotu w todze oraz przeko-
nania polityczne. Co jakiś czas niektórych 
jednoczył także wspólny dym z papie-
rosów, snujący się w ogrodach pałacu. 
Podobne funkcje spełniał też parkiet 
Sali Lustrzanej, gdzie przy jazzowo-blu-
esowej muzyce Samokhin Bandu pary 
wirowały we wspólnym tańcu. Czasami 
w dźwięki jazzowe zakradała się nuta 
rosyjskiej „gangsterki”, a gdy pałecz-
kę przejmował Maciej Miecznikowski, 
zmienial iśmy muz yczne inspiracje  
na amerykańskie latino.

Atrakcją wieczoru był występ szko-
ły tańca Eskulap na czele z finalista-
mi mistrzostw Europy z Aten, którzy 
zaprezentowali piękne tanga i latino 
właśnie. Po ich występie i lekcji tanga 
i samby, gdy adrenalina troszkę pod-
skoczyła, parkiet wyglądał całkiem 
inaczej – prawnicy potrafią się bawić 
i tańczyć! Bal zaszczyciła też „we własnej 
osobie” Merylin Monroe w pięknej białej 

sukni, która po odebraniu płyty od Pawła 
Samokchina powiedziała elektryzującym 
głosem: „thank you”.

Rokoszom parkietu towarzyszyły roz-
kosze stołu – pyszna wołowina w sosie 
kokosowym, zupa krem z brokułów oraz 
żureczek. Do tego znakomite przystawki: 
krążki tatarowe, sery i świetne śledzie. 
Nie wymieniłem wszystkich potraw, ale 
zapewniam, że wszystkich spróbowałem. 
A w niedzielę pobalową śniadania nie 
jadłem.

Były pamiątkowe zdjęcia, które robili-
śmy sobie także w zabawnych przebra-
niach. Na jednym z nich udało się za-
uważyć pewną zakamuflowaną gwiazdę 
rocka z gitarą...

Niepowtarzalny bal – kto nie był, niech 
żałuje. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Ale adwokaci to niespokojna grupa i lu-
bią się bawić: dwa tygodnie później, wy-
korzystując piękne wnętrza naszej willi, 
zorganizowaliśmy ad hoc bal ostatkowy. 
Jak zwykle uczestnicy (niestety, mniej niż 
rok temu) stanęli na wysokości zadania 
przebierając się w wymyślne stroje. Byli: 
Policjant, Czarna Wdowa, Lokaj, Kobieta 
Kot, Kobieta Ekshibicjonistka i wiele in-
nych postaci. Kapitalną i zróżnicowaną 
muzykę tym razem zapewnili sprawni 
DJ-eje. Nie zabrakło konkursu karaoke, 
podczas którego uczestnicy popisywali 
się zdolnościami wokalnymi. Odbył się 
także konkurs na najlepsze przebra-
nie – bezkonkurencyjnym dla jury okazał 
się kolega Mariusz Mazepus w jakże ele-
ganckim stroju lokaja. Mimo środka ty-
godnia bawiliśmy się do trzeciej w nocy; 
dłużej się nie dało – poranne obowiązki 
wzywały! 

ROZKOSZE  
PARKIETU I STOŁU,  
CZYLI PRAWNICZY KARNAWAŁ

Sędziowie, adwokaci, radcy prawni, notariusze świetnie 
bawili się 30 stycznia w karnawałowy wieczór. To już czwarty 
Bal Prawników – przedstawicieli prawie wszystkich zawodów 
prawniczych w naszym mieście, odbywający się w pięknych 
wnętrzach pałacu Izraela Poznańskiego.

FOT. WWW.MICHALBOROWSKI.COM.PL

ADW. MICHAŁ 
WOJTYSIAK
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ZMIANY NA STANOWISKACH PREZESÓW SĄDÓW

Sąd Rejonowy w Pabianicach
• Pani Barbara Pasińska, sędzia Sądu 

Rejonowego w Pabianicach – powołana z dniem 
4 marca 2016 r. do pełnienia funkcji prezesa tego 
Sądu, na okres 4 lat.

Sąd Rejonowy w Łowiczu
• Pani Magdalena Piwowarczyk, sędzia Sądu 

Rejonowego w Łowiczu – powołana z dniem 
1 września 2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego 
Sądu na II kadencję, mna okres 4 lat.

SĄD REJONOWY W KUTNIE
• Pan Paweł Wojas, sędzia Sądu Rejonowego 

w Kutnie – powołany z dniem 10 marca 
2016 r. do pełnienia funkcji  
prezesa tego Sądu, na okres 4 lat.

ZMIANY NA STANOWISKACH WICEPREZESÓW 
SĄDÓW

Sąd Rejonowy w Pabianicach
• Pani Lena Durajska, sędzia Sądu Rejonowego 

w Pabianicach – powołana z dniem 26 marca 
2016 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego 
Sądu, na okres 4 lat.

Sąd Rejonowy w Łowiczu
• Pani Anna Czerwińska, sędzia Sądu Rejonowego 

w Łowiczu – powołana z dniem 1 stycznia 
2016 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego 
Sądu, na okres 4 lat.

ZMIANA NA STANOWISKACH WIZYTATORÓW 
SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

• Pan Piotr Augustyniak, sędzia Sądu Okręgowego 
w Łodzi – od dnia 1 czerwca 2015 r. pełni funkcję 
wizytatora do spraw karnych,

• Pan Jacek Świerczyński, sędzia Sądu Okręgowego 
w Łodzi – od dnia 1 sierpnia 2015 r. pełni funkcję 
wizytatora do spraw egzekucyjnych,

• Pan Ryszard Lebioda, sędzia Sądu Okręgowego 
w Łodzi – od dnia 1 lutego 2016 r. pełni funkcję 
wizytatora do spraw karnych,

ZMIANA NA STANOWISKU RZECZNIKA 
PRASOWEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ŁODZI

• Pan Paweł Urbaniak, sędzia Sądu Okręgowego 
w Łodzi – od dnia 1 grudnia 2015 r. pełni funkcję 
Rzecznika Prasowego w Sądzie Okręgowym  
w Łodzi.

ZMIANY NA STANOWISKACH 
PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW,  
ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH  
WYDZIAŁÓW, KIEROWNIKÓW SEKCJI  
W SĄDACH:

Sąd Okręgowy w Łodzi
• Pani Sylwia Łopaczewska, sędzia Sądu Okręgowego 

w Łodzi – od dnia 1 czerwca 2015 r. pełni funkcję 
przewodniczącej II Wydziału Cywilnego SO w Łodzi,

• Pani Bożena Rządzińska, sędzia Sądu Okręgowego 
w Łodzi – od dnia 1 lipca 2015 r. pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego III Wydziału Cywilnego 
Odwoławczego SO w Łodzi,

• Pan Piotr Cięciwa, sędzia Sądu Okręgowego 
w Łodzi – od dnia 1 sierpnia 2015 r. pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego V Wydziału Karnego 
Odwoławczego SO w Łodzi,

• Pan Leszek Steć, sędzia Sądu Okręgowego 
w Łodzi – od dnia 1 lutego 2016 r. pełni funk-
cję zastępcy przewodniczącego VI Wydziału 
Penitencjarnego SO w Łodzi,

• Pani Dorota Sulińska-Kowalska, sędzia Sądu 
Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 czerwca 2015 r. peł-
ni funkcję zastępcy przewodniczącego X Wydziału 
Gospodarczego SO w Łodzi,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
• Pan Tomasz Kotkowski, sędzia Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 1 listopada 
2015 r. pełni funkcję przewodniczącego I Wydziału 
Cywilnego SR dla Łodzi- 
-Śródmieścia w Łodzi,

• Pani Ewa Michniewicz-Broda, sędzia Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 
1 stycznia 2016 r. pełni funkcję przewodniczą-
cej IX Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi,

• Pan Paweł Antczak, sędzia Sądu Rejonowego dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 1 października 
2015 r. pełni funkcję przewodniczącego X Wydziału 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SR dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi,

• Pan Artur Wewióra, sędzia Sądu Rejonowego dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 17 listopa-
da 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego XVIII 
Wydziału Cywilnego SR dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
• Pan Krzysztof Turbiński, sędzia Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Widzewa w Łodzi – od dnia 1 lipca 
2015 r. pełni funkcję przewodniczącego II Wydziału 
Cywilnego SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

• Pan Mariusz Szczygielski, sędzia Sądu Rejonowego 
dla Łodzi-Wizewa w Łodzi – od dnia 3 września 
2015 r. pełni funkcję przewodniczącego VII Wydziału 
Karnego SR dla Łodzi-Wizewa w Łodzi.

Sąd Rejonowy w Pabianicach
• Pani Katarzyna Niedzielska, sędzia Sądu 

Rejonowego w Pabianicach – od dnia 1 lipca 
2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej 
I Wydziału Cywilnego SR w Pabianicach,

• Pani Marzena Sztajer, sędzia Sądu 
Rejonowego w Pabianicach – od dnia 4 marca 
2016 r. pełni funkcję przewodniczącej II Wydziału 
Karnego SR w Pabianicach,

• Pani Katarzyna Huziuk-Muszyńska, sędzia Sądu 
Rejonowego w Pabianicach – od dnia 1 kwietnia 
2016 r. pełni funkcję przewodniczącej IV Wydziału 
Pracy SR w Pabianicach,

POWOŁANIE DO PEŁNIENIA 
URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO:

Sądu Okręgowego w Łodzi
• Pani Agnieszka Domańska-Jakubowska – akt 

powołania wręczono 9 czerwca 2015 r.
• Pani Agnieszka Olejniczak-Kosiara – akt powołania 

wręczono 9 czerwca 2015 r.
• Pani Anna Jóźwiak – akt powołania wręczono 

7 stycznia 2016 r.
• Pani Beata Matysik – akt powołania wręczono 

7 stycznia 2016 r.
• Pan Andrzej Romek – akt powołania wręczono 

7 stycznia 2016 r.

Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
• Pan Piotr Chańko – akt powołania wręczono 

9 czerwca 2015 r.
• Pani Katarzyna Kazuła – akt powołania wręczo-

no 30 lipca 2015 r.
• Pani Iwona Juścińska-Nawrocka – akt powołania 

wręczono 7 stycznia 2016 r.
• Pani Justyna Kasper – akt powołania wręczono 

7 stycznia 2016 r.
• Pan Marcin Białecki – akt powołania wręczono 

7 stycznia 2016 r.

• Pani Ewa Król-Lasota – akt powołania wręczo-
no 11 lutego 2016 r.

• Pan Bartosz Kasielski – akt powołania wręczo-
no 11 lutego 2016 r.

• Pani Agata Lipińska – akt powołania wręczo-
no 11 lutego 2016 r.

• Pani Magdalena Mysłowska-Marczak – akt powo-
łania wręczono 11 lutego 2016 r.

Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
• Pani Anna Braczkowska – akt powołania wręczo-

no 17 listopada 2015 r.
• Pani Agnieszka Wrońska-Machnicka – akt powoła-

nia wręczono 11 lutego 2016 r.

Sądu Rejonowego w Pabianicach
• Pani Katarzyna Huziuk-Muszyńska – akt powoła-

nia wręczono 17 listopada 2015 r.

Sądu Rejonowego w Zgierzu
• Pani Agnieszka Adamczewska – akt powołania 

wręczono 11 lutego 2016 r.

Sądu Rejonowego w Skierniewicach
• Pani Katarzyna Wielichowska-Opalska – akt powo-

łania wręczono 17 listopada 2015 r.

Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
• Pani Dominika Dąbrowska – akt powołania wręczo-

no 17 listopada 2015 r.

Sądu Rejonowego w Łęczycy
• Pani Agnieszka Leszczyńska – akt powołania 

wręczono 11 lutego 2016 r.

PRZENIESIENIA SĘDZIÓW Z INNYCH 
OKRĘGÓW DO OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO 
W ŁODZI
• Pani Justyna Kowalska, sędzia Sądu Rejonowego 

dla m.st. Warszawy w Warszawie – z dniem 1 marca 

2016 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

• Pani Anna Zdziech, sędzia Sądu Rejonowego 
w Suchej Beskidzkiej – z dniem 15 marca 
2016 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

• Pani Monika Smusz-Kulesza, sędzia Sądu 
Rejonowego w Sieradzu – z dniem 1 lipca 
2016 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

UBYLI ZE STANOWISKA SĘDZIEGO:

Sądu Okręgowego w Łodzi
• Pani Grażyna Pawłowska – z dniem 1 listopada 

2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
• Pan Dariusz Limiera – z dniem 30 lipca 2015 r.  

– wobec powołania do pełnienia urzędu na stanowi-
sku sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

• Pan Sławomir Lerman – z dniem 7 października 
2015 r. – wobec powołania do pełnienia urzę-
du na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi,

• Pani Ewa Chałubińska – z dniem 1 lutego 
2016 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,

• Pan Andrzej Matusiak – z dniem 1 marca 
2016 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku.

Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
• Pan Marek Kałudzki – z dniem 24 listopada 

2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
• Pan Marcin Białecki – z dniem 29 lutego 

2016 r. – wobec zrzeczenia się urzędu sędziego.

Sądu Rejonowego w Zgierzu
• Pani Alina Jaźwiecka – z dniem 21 marca 

2016 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku.

Łódź, 12 kwietnia 2016 r. 

Z M I A N Y
DANE Z 12 KWIETNIA 2016 r.

W SĄDACH
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Mam nadzieję, że niniejsze opraco-
wanie pozwoli na lepsze zrozumienie 
instytucji mediacji i zwiększy świado-
mość adwokatów w zastosowaniu jej 
w sprawach ich klientów. Niewątpliwym 
wsparciem dla Kolegów jest wiado-
mość, iż w Izbie Łódzkiej funkcjonuje 
już 16 adwokatów, posiadających upraw-
nienia mediatora. Wielu spośród z nich 
jest wpisanych na listę stałych media-
torów, prowadzoną przez prezesa Sądu 
Okręgowego w Łodzi. Dzięki uprzej-
mości dziekana, adwokaci-mediatorzy 
Izby Łódzkiej mają również możliwość 
prowadzenia w siedzibie ORA spotkań  
informacyjnych.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:
SKIEROWANIE 
SPRAWY DO MEDIACJI 
ART. 1838 K.P.C.
Sąd może skierować strony do media-
cji na każdym etapie sprawy, więcej niż 
jeden raz w toku postępowania.

Nowelizacja wzmocniła obowiązek 
informowania przez sąd o możliwo-
ści skierowania sprawy do mediacji, 
w szczególności na wstępnym etapie 
postępowania. Strony będą kierowa-
ne do mediacji, gdy w sposób oczywisty 
będzie to sprzyjało ugodowemu zała-
twieniu sprawy. Postanowienie kierujące 
strony do mediacji może zostać wyda-
ne na posiedzeniu niejawnym. Mediacji 
nie przeprowadza się, jeżeli strona w ter-
minie tygodnia od dnia ogłoszenia lub 
doręczenia jej ww. postanowienia nie 
wyraziła zgody na mediację.

Zgodnie z  ustawą z 10 września 
2015 r. przewodniczący przed pierwszym 
posiedzeniem wyznaczonym na roz-
prawę winien dokonać wszechstronnej 
oceny, czy skierować strony do mediacji. 
W tym celu przewodniczący, jeżeli zacho-
dzi potrzeba wysłuchania stron, może 
wezwać je do osobistego stawiennic-
twa na posiedzeniu niejawnym.

ART. 10 K.P.C. 
ART. 210 § 22 K.P.C.
Ustawodawca wzmocnił ponadto obowią-
zek sądu nakłaniania stron do mediacji. 
W sprawach cywilnych dążenie i wspiera-
nie stron do samodzielnego rozwiązania 
sporu stało się jedną z podstawowych 
zasad procedowania. Sąd ma również 
obowiązek pouczyć strony o możliwości 
ugodowego załatwienia sporu, w szcze-
gólności w drodze mediacji.

INSTYTUCJA SPOTKANIA 
INFORMACYJNEGO
Jest to nowa instytucja w przepisach 
postępowania cywilnego. Spotkanie 
dotyczy polubownych metod rozwiązy-
wania sporów, w szczególności mediacji 

i przeprowadza się je przed 
wyznaczeniem pierwszej rozprawy w sie-
dzibie sądu lub w innym ustalonym miej-
scu (np. w lokalu mediatora). Spotkanie 
może prowadzić sędzia, referendarz są-
dowy, stały mediator, asystent sędziego 
lub urzędnik sądowy. Sposób przepro-
wadzenia spotkań informacyjnych może 
być zróżnicowany i zależeć od indywi-
dualnych możliwości organizacyjnych 
poszczególnych sądów.

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA 
MEDIACYJNEGO 
ART. 18310 § 1 K.P.C.
O b e c n i e  c z a s  t r w a n i a  p o s t ę p o -
w a n i a  m e d i a c y j n e g o  w y n o s i 
3 miesiące, przy czym na zgodny wnio-
sek stron lub z innych ważnych powo-
dów termin na przeprowadzenie me-
diacji może zostać przedłużony, jeżeli 
będzie to sprzyjać ugodowemu załatwie-

niu sprawy. Czasu trwania mediacji nie 
wlicza się do czasu trwania postępowania 
sądowego.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA 
SĄDU O DZIAŁANIACH 
STRON POSTĘPOWANIA 
ZWIĄZANYCH Z POLUBOWNYM 

ROZWIĄZYWANIEM 
SPORU NA ETAPIE 

PRZEDSĄDOWYM 
ART. 187 § 1 PKT 

3 K.P.C.
1  s t y c z n i a 

2016 r. został 
w p r o w a - 

d z o n y 

d o d a t k o w y  w a r u n e k 
formalny pozwu (oraz wniosku 

wszczynającego postępowanie) polega-
jący na nałożeniu na powoda (odpowied-
nio wnioskodawcę) obowiązku podania 
w pozwie informacji, czy strony podjęły 
próbę mediacji lub innego pozasądowe-
go sposobu rozwiązania sporu, ewentu-
alnie wyjaśnienia okoliczności, które sta-
ły na przeszkodzie takim próbom. Celem 
opisanej zmiany jest m.in. ułatwienie 
sędziemu podjęcia decyzji o skierowa-
niu stron na spotkanie informacyjne 
lub do mediacji w toku postępowania 
sądowego.

STAŁY MEDIATOR
Nowelizacja – poprzez dodanie w ustawie 
z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, rozdział 6a – wprowa-
dziła wymagania dotyczące kwalifikacji 
dla stałych mediatorów w celu zagwa-
rantowania wysokiej jakości usług. 

Mediatorzy posiadający odpowiednią 
wiedzę i umiejętności mogą zostać 
wpisani na dostępną w internecie listę 
stałych mediatorów, prowadzoną przez 
prezesa sądu okręgowego. Aktualną 
listę stałych mediatorów prezes sądu 
okręgowego udostępnia sądom oraz 
innym podmiotom w  siedzibie sądu 
oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej  
sądu.

ART. 1832 § 3K.P.C.
Niezależnie od powyższego znowelizo-
wane przepisy uprawniają organizacje 
pozarządowe w zakresie ich zadań statu-
towych oraz uczel-

n i e  d o  p r o w a -
dzenia l ist  mediatorów 
oraz do tworzenia ośrodków media-
cyjnych. Informację o ww. listach me-
diatorów oraz ośrodkach mediacyj-
nych przekazywane są prezesowi sądu  
okręgowego.

ART. 981 § 4 K.P.C.
Wysokość wynagrodzenia mediatora, 
w tym stałego mediatora, za prowa-
dzenie mediacji wszczętej na postawie 
skierowania sądu jest określona w dro-
dze rozporządzenia ministra sprawie-
dliwości. Rozporządzenie to określa 
również podlegające zwrotowi wydatki 
mediatora, w tym stałego mediatora, 
przy wzięciu pod uwagę rodzaju spra-
wy i wartości przedmiotu sporu oraz 
sprawnego przebiegu postępowa-
nia mediacyjnego, a także niezbędne 
wydatki związane z prowadzeniem  
mediacji. 

Chcę Państwu przybliżyć najważniejsze zmiany 
w zakresie mediacji wprowadzone Ustawą 
o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania 
sporów z 10 września 2015 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wspieraniem 
polubownych metod rozwiązywania sporów  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1595).

MEDIACJE CYWILNE 
(CZY TO BĘDZIE TRENDY?)
ZMIANY W PRZEPISACH  
OD 1 STYCZNIA  
2016 ROKU

ADW. KATARZYNA 
FULKO
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Prowadzący skupili się przede wszyst-
kim na sposobach zapewnienia bezpie-
czeństwa danych osobowych gromadzo-
nych przez adwokatów w ich codziennej 
pracy zawodowej, przetwarzania tych da-
nych oraz na tajemnicy zawodowej w kon-
tekście ich zabezpieczenia. Prelegenci 

szczegółowo wyjaśnili słuchaczom zawi-
łości przepisów Ustawy o ochronie da-
nych osobowych oraz innych związanych 
z tym aktów prawnych; w szczególności 
wskazali, na czym polega rola admini-
stratora danych osobowych w kance-
larii oraz, jak powinno się zabezpieczać 
zgromadzone przez adwokata dane 
osobowe przed dostępem osób nieupo-
ważnionych (m.in. przez określenie spo-
sobów technicznych, a także wskazanie 
konieczności posiadania własnej polityki 

prywatności oraz umów o przetwarzaniu 
danych z podmiotami współpracujący-
mi). Przede wszystkim jednak obrazowo 
zostało wyjaśnione, jak wiele informacji 
pozostających do dyspozycji pełnomoc-
nika udzielającego pomoc prawną klien-
towi stanowią dane osobowe podlegające 
ochronie zgodnie z przepisami.

Nasuwa się niezwykle istotny wnio-
sek – nadszedł, jak się wydaje – najwyższy 
czas, aby adwokaci (zawód ten stanowi 
przede wszystkim powołanie) zaczęli my-

śleć o sobie także w kategoriach przedsię-
biorców funkcjonujących w konkretnych 
realiach rynkowych współczesnej Polski. 
Koncentrując się na sprawach klientów 
często po prostu zapominamy o sobie. 
Niedopilnowanie zaś własnych spraw 
może mieć niebagatelne znaczenie, 
zwłaszcza w kontekście oficjalnie zapo-
wiedzianych przez głównego inspekto-
ra ochrony danych osobowych w roku 
2016 kontrolach w kancelariach prze-
strzegania wymogów Ustawy. 

DANE OSOBOWE W KANCELARII ADWOKACKIEJ...

CO ADWOKAT  
POWINIEN WIEDZIEĆ,  
A O CO BOI SIĘ ZAPYTAĆ?
Szkolenie z ochrony danych osobowych w kancelariach 
adwokackich poprowadzili w styczniu w siedzibie ORA w Łodzi 
mec. Dominik Lubasz, radca prawny z kancelarii Lubasz 
i Wspólnicy, oraz Piotr Kawczyński z firmy FORSAFE.

ROLA PEŁNOMOCNIKA 
PROFESJONALNEGO W MEDIACJI 
ART. 109 § 2 K.P.C.
Należ y pamiętać,  iż  od 1 stycznia 
2016 r. przy ustalaniu wysokości kosztów 
poniesionych przez stronę reprezentowa-
ną przez pełnomocnika będącego adwo-
katem, radcą prawnym lub rzecznikiem 
patentowym, sąd bierze pod uwagę nie-
zbędny nakład pracy pełnomocnika oraz 
czynności podjęte przez niego w sprawie, 
w tym jego zaangażowanie w czynności 
podjęte w celu polubownego rozwiąza-
nia sporu, również przed wniesieniem 
pozwu, a także charakter sprawy i wkład 
pełnomocnika w przyczynienie się do jej 
wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

KWESTIE PROCEDURALNE 
ZWIĄZANE Z MEDIACJĄ 
ART. 1839 K.P.C.
W wyniku nowelizacji z 2015 r. strony 
uzyskały pierwszeństwo przy wyborze 
mediatora. Dopiero gdy strony nie do-
konają ww. wyboru, sąd, kierując stro-
ny do mediacji, wyznacza mediatora 
mającego odpowiednią wiedzę i umie-
jętności w zakresie prowadzenia mediacji 
w sprawach danego rodzaju, biorąc pod 
uwagę w pierwszej kolejności stałych 
mediatorów. Niezależnie od powyższego 
ostateczna decyzja co do akceptacji oso-
by mediatora należy do stron.

Mediator ma prawo do zapoznania się 
z aktami sprawy, chyba że strona w ter-
minie tygodnia od dnia ogłoszenia lub 
doręczenia postanowienia kierującego 
strony do mediacji nie wyrazi zgody na za-
poznanie się mediatora z aktami. Po skie-
rowaniu stron do mediacji przewodniczą-
cy niezwłocznie przekazuje mediatorowi 
dane kontaktowe stron oraz ich pełno-
mocników, w szczególności numery te-
lefonów i adresy poczty elektronicznej, 
o ile je posiadają. Zaakcentowane przez 
ustawodawcę pierwszeństwo woli stron 
przy wyborze mediatora podkreśla aktyw-
ną rolę stron w zakresie kształtowania pro-
cedury i przebiegu mediacji oraz ułatwia 
realizację celu, jakim jest satysfakcja stron 
z ugodowego rozwiązania sporu.

ART. 1833 § 2K.P.C.
Mediator jest zobligowany niezwłocznie 
ujawnić stronom okoliczności, które mo-
głyby wzbudzić wątpliwości co do jego 
bezstronności.

ART. 1833A K.P.C.
Mediator prowadzi mediację, wykorzy-
stując różne metody zmierzające do po-

lubownego rozwiązania sporu, w tym 
poprzez wspieranie stron w formułowa-
niu przez nie propozycji ugodowych, 
lub – na zgodny wniosek stron – może 
wskazać sposoby rozwiązania sporu, 
które nie są dla stron wiążące. Należy 
pamiętać, iż to mediator decyduje 
o tym, jaką metodę prowadzenia me-
diacji zaproponuje stronom. Rzecz jasna, 
decyzja co do wyboru sposobu roz-
wiązywania sporu oraz co do zawarcia 
ugody o określonej treści należy wyłącz-
nie do stron. Mediator nie może nakazać 
stronom zakończenia sporu w jakikolwiek 
konkretny sposób. Nie może również 
w żaden sposób wywierać na strony  
nacisku.

ART. 1834 § 2 K.P.C.
Nowelizacją z 2015 r. ustawodawca 
wzmocnił zasadę poufności mediacji po-
przez rozszerzenie kręgu osób zobowią-
zanych do zachowania w tajemnicy fak-
tów, o których dowiedziały się w związku 
z postępowaniem mediacyjnym. W postę-
powaniach mediacyjnych – poza strona-
mi – mogą bowiem brać udział również 
inne osoby, np. członkowie rodzin lub 
eksperci.

ART. 1838 § 3K.P.C.
Od 1 stycznia 2016 r. można prowadzić 
mediację w sprawach upominawczych 
i nakazowych, w których skutecznie wnie-
siono zarzuty.

KOSZTY POSTĘPOWANIA 
MEDIACYJNEGO  
ZE SKIEROWANIA SĄDU
1 stycznia 2016 r. koszty mediacji pro-
wadzonej na skutek skierowania przez 
sąd są zaliczane do kosztów sądo-
wych, co umożliwia zastosowanie in-

stytucji zwolnienia strony od kosztów 
mediacji w całości lub w części oraz wy-
płatę mediatorowi wynagrodzenia w toku 
postępowania tymczasowo ze środków 
Skarbu Państwa. Zmiany w zakresie regu-
lacji dotyczącej kosztów postępowania 
wprowadzone zostały również do ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych z 28 lipca 2005 r.

Zgodnie z przepisami omawianej noweli-
zacji nastąpiły poniższe zmiany:
• określenieopłaty stałej w wysoko-

ści 40 zł za wniosek o przeprowadze-
nie postępowania pojednawczego 
w sprawach o prawa majątkowe, któ-
rych wartość przedmiotu sporu nie 
przekracza 10 tys. zł;

• podniesienie opłaty stałej do kwoty 
300 zł od wniosku o przeprowadzenie 
postępowania pojednawczego w spra-
wach o prawa niemajątkowe lub prawa 
majątkowe, gdy wartość przedmiotu 
sporu przekracza 10 tys. zł;

• sąd zwraca z urzędu całą uiszczoną 
opłatę od pisma wszczynającego po-
stępowanie w pierwszej instancji oraz 
zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli po-
stępowanie zakończyło się zawarciem 
ugody przed rozpoczęciem rozprawy 
przed sądem pierwszej instancji;

• s ą d  z w r a c a  z  u r z ę d u  t r z y  
c z w a r t e  u i s z c z o n e j  o p ł a t y  
od pisma wszczynającego postępowa-
nie w pierwszej instancji oraz zarzu-
tów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku 
postępowania sądowego zawarto ugo-
dę przed mediatorem po rozpoczęciu  
rozprawy;

• sąd zwraca z urzędu połowę uiszczo-
nej opłaty od pisma wszczynającego 
postępowanie w pierwszej instancji 
oraz zarzutów od nakazu zapłaty, je-

żeli postępowanie w pierwszej instan-
cji zakończyło się zawarciem ugody 
sądowej po rozpoczęciu rozprawy, 
jak i pisma wszczynającego postę-
powanie w drugiej instancji, w której 
sprawa zakończyła się zawarciem ugo-
dy sądowej;

• sąd nie pobiera opłaty od wniosku 
o zatwierdzenie ugody zawartej przed 
mediatorem w wyniku prowadze-
nia mediacji na podstawie umowy 
o mediację.

ART. 981 § 4 K.P.C. 
ART. 103 § 2 K.P.C. 
ART. 1838 § 6 K.P.C.
1 stycznia 2016 r. ustawodawca wpro-
wadził zasadę zawinienia przy ocenie 
odmowy poddania się przez stronę me-
diacji. W konsekwencji sąd uzyskał moż-
liwość obciążenia strony, która w sposób 
oczywiście nieuzasadniony odmówiła 
poddania się mediacji, częścią kosztów 
powstałych na skutek zdecydowanie 
nagannego i nielojalnego zachowania 
strony względem sądu lub przeciw-
nika procesowego. Ponadto niezależ-
nie od wyników sprawy sąd może nało-
żyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów 
procesu powstałych wskutek oczywiście 
nieuzasadnionej odmowy poddania się 
mediacji. Jeżeli natomiast strona bez 
uzasadnienia nie stawi się na spotkanie 
informacyjne lub posiedzenie niejawne, 
sąd może obciążyć ją kosztami nakaza-
nego stawiennictwa poniesionymi przez 
stronę przeciwną.

Wymaga podkreślenia fakt, że wskaza-
ne powyżej zmiany w żadnym zakresie 
nie powodują obowiązku przystąpienia 
przez stronę do mediacji, ani tym bar-
dziej nie obligują jej do zawarcia ugody. 
Strona ma niezbywalne prawo do odmo-
wy udziału w mediacji bez podania przy-
czyny, wycofania się z mediacji na dowol-
nym jej etapie, a także odmowy zawarcia 
ugody. Przewidziane w nowelizacji kon-
sekwencje finansowe będą – jak się wy-
daje – możliwe zatem jedynie w sytuacji, 
gdy oczywiście nieuzasadniona odmowa 
jednocześnie zostanie uznana za działa-
nie niesumienne lub oczywiście niewła-
ściwe, czyli sprzeczne z dobrymi obycza-
jami i nielojalne wobec drugiej strony lub 
sądu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Do postępowań wszczętych przed 
1 stycznia 2016 r. i niezakończonych 
przed tą datą stosuje się przepisy dotych-
czasowe.  FO
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Zawiadomienie o błędzie w sztuce lekar-
skiej złożył do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej nie sam 
pacjent, ale osoba prowadząca jedno-
osobową działalność gospodarczą pod 
szumną nazwą Regionalne Centrum 
Odszkodowań, z uzupełnieniem – Zespół 
Likwidacji Szkód. Sprawa dotycząca pra-
widłowości wyko nania PCNL przez leka-
rza operatora, którą objęty został także 
ordynator oddziału, toczyła się przed 
ORzOZ, a następnie Okręgowym Sądem 
Lekarskim łącznie trzy lata, siedem mie-
sięcy i czternaście dni. Postępowanie 
koncentrowało się wokół kwestii, kiedy 
powstał duży (2500 ml) krwiak okołoner-
kowy w przestrzeni pozaotrzewnowej, 
od przepony do miednicy małej, który 
doprowadził do „rozfragmentowania” 
nerki. Na  sprawę tę  spójrzmy z  per-
spektywy wpływu adwokata – obroń-
cy obwinionych lekarzy – na przebieg 

postępowania, w którym wyodrębnię 
trzy abstrakcyjne etapy: lekarze bro-
nią się sami, z adwokatem w postępo-
waniu sprawdzającym, z adwokatami  
przed sądem.

LEKARZE BRONIĄ SIĘ SAMI
Ze zgromadzonej przez ORzOZ dokumen-
tacji medycznej, dotyczącej wykonania 
zabiegu PCNL wynika, że: „W przebiegu 
pooperacyjnym wystąpiło krwawienie 
z anemizacją, przetoczono koncentrat 
czerwonych krwinek, przejściowo mia-
ła miejsce niewydolność nerkowa oraz 
trudności w oddawaniu moczu i  jego 
zaleganie. Chorego pozostawiono z cew-
nikiem na stałe. Z zaleceniami w stanie 
dobrym wypisano do domu”. Pacjent, 
co potwierdzały badanie ultrasonogra-
ficzne i morfologia, w chwili wypisu nie 
miał krwiaka. Obaj przesłuchani na tym 
etapie postępowania wyjaśniającego 
medycy, odpowiedzialni za wykonanie 
zabiegu oraz dalsze leczenie zeznali, 
że przyczyną powikłania pooperacyjne-
go w postaci krwawienia był najpraw-
dopodobniej fakt, że Kazimierz N. nie 

przestrzegał zaleceń lekarskich, dotyczą-
cych np. reżimu leżenia. Natomiast leka-
rz-operator sugerował jeszcze, że krwiak 
mógł być związany z poprzednio wyko-
nanymi u pacjenta czterema zabiegami 
tzw. rozbijania kamieni, czyli litotrypsji 
zewnątrzustrojowej falą uderzeniową 
(ESWL). Powołany biegły specjalista z za-
kresu urologii z tytułem profesorskim wy-
dał opinię, której tezy przedstawiały się 
następująco: Chory prawidłowo został za-
kwalifikowywany do zabiegu PCNL. Z ta-
kimi zabiegami wiąże się jednak ryzyko 
wystąpienia rozmaitego rodzaju poope-
racyjnych powikłań (7–20%), z których 
najczęstszymi są krwiomocz i krwawienie 
z miąższu operowanej nerki, w wyniku 
czego w niektórych przypadkach (0,7%) 
może wystąpić uszkodzenie narządu 
z koniecznym jego usunięciem. W kon-
kluzji opinii biegły zawarł jednak passus, 
że obaj urolodzy nie dołożyli należytej 
staranności w postępowaniu leczniczym, 
nie ordynując bardziej dokładnych obra-
zowych badań diagnostycznych w prze-
biegu pooperacyjnym (np. tomografii), 
co pozwoliłoby na lepsze rozpoznanie 

stanu nerki i wcześniejsze leczenie zabie-
gowe w celu zachowania uszkodzonego  
narządu.

W POSTĘPOWANIU 
SPRAWDZAJĄCYM  
– Z ADWOKATEM
Można by w tym miejscu przytoczyć z wi-
sielczym humorem tekst z gry w okręty: 
„trafieni – zatopieni”. Ale w dziesiątym 
miesiącu i dwudziestym drugim dniu 
biegu sprawy zgłosił się obrońca obu 
lekarzy i złożył wniosek o przesunięcie 
terminu kolejnych, zaplanowanych przez 
ORzOZ przesłuchań ze względu na brak 
wystarczającego czasu na zapoznanie się 
z materiałem dowodowym. Następnie 
zaś złożył wnioski o: uzupełnienie doku-
mentacji z pierwszego zabiegu, badania 
obrazowe i USG, dołączenie dokumen-
tacji medycznej z  leczenia pacjenta 
w poradni POZ z okresu między pierw-
szym a drugim zabiegiem, dołączenie 
dokumentacji wykonanych wcześniej 
u Kazimierza N. zabiegów „rozbijania 
kamieni” oraz o dodatkowe przesłucha-
nie pacjenta w celu uzyskania informa-

cji o przebytych przez niego chorobach 
i przyjmowanych lekach. Dokumentację 
taką ORzOZ zgromadził, zapoznając się 
m.in. z informacjami, zawartymi w hi-
storii choroby Kazimierza N. prowadzo-
nej przez lekarza rodzinnego w poradni 
POZ. Zgodnie z jego zapiskami, pacjent 
chorował od  lat na cukrzycę, a przed 
wykonaniem radykalnej nefrektomii 
nastąpiło u niego wypadnięcie cewnika 
z nerki, założonego w czasie poprzedniej 
operacji, który jednak utrzymywał się 
w przestrzeni pozaotrzewnowej. W tej 
sytuacji Kazimierz N. dostał skierowanie 
do szpitala, jednak zgłosił się tam dopie-
ro po sześciu dniach. W czasie kolejnego 
przesłuchania u ORzOZ lekarze – odpo-
wiadając na pytania obrońcy – tłuma-
czyli dodatkowo, że zabiegi ESWL mogły 
zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań 
po wykonaniu przez nich nefrolitotomii 
przezskórnej. Co więcej, istniała szansa 
na uratowanie chorej nerki przez dre-
naż wewnętrzny i zewnętrzny, gdyby 
tylko pacjent zgłosił się na hospitalizację 
bezpośrednio po wydaniu skierowania. 
Powyższych wywodów nie potwierdził 

jednak profesor – biegły z zakresu urolo-
gii, który w związku z nowymi dowodami 
został przez obrońcę lekarzy poproszony 
o dokonanie zmian w swojej wcześniej-
szej opinii. Biegły wykazał, że zabiegi 
„rozbijania kamieni” mogłyby wpływać 
na przebieg i rokowania po PNCL, gdyby 
czas między nimi był krótszy niż jeden 
miesiąc, co nie miało miejsca. Stwierdził 
też, że w dniu wystawienia skierowa-
nia do drugiego szpitala „opisany stan 
kliniczny w dokumentacji lekarskiej nie 
był stanem sugerującym bezpośrednie 
zagrożenie życia”. Potwierdził natomiast, 
że przyjmowanie leków przeciwcukrzy-
cowych mogło mieć wpływ na przebieg 
endoskopowego usunięcia kamieni 
nerkowych.

Z ADWOKATAMI  
PRZED SĄDEM
Na rozprawie przed sędziami OSL obok 
mecenasa lekarzy pojawił się też ad-
wokat – pełnomocnik pacjenta, który 
jednak nie wykazywał jakieś szczegól-
nej aktywności. Kluczowym momen-
tem posiedzenia było złożenie przez 

biegłego ustnej opinii uzupełniającej, 
w której – w efekcie dociekliwych, licz-
nie zadawanych pytań przez obrońcę 
lekarzy – przyznał m.in., że wcześniej nie 
dysponował wiedzą na temat wysunięcia 
się drenu u pacjenta, założonego w cza-
sie zabiegu, który umożliwiał obserwa-
cję ewentualnego krwawienia. W takim  
stanie wiedzy biegły zapewnił sąd, 
że  nie ma możliwości precyzyjnego 
określenia momentu powstania krwia-
ka, a  późne powikłanie po  zabiegu 
nie jest wykluczone. Przekonywał też, 
że przed opisanym zdarzeniem nie było 
wskazań do rozszerzenia diagnostyki 
w opiece pooperacyjnej. Powołując się 
w całości na ostateczną wersję opinii 
biegłego, sędziowie OSL uniewinnili 
lekarzy od zarzutu braku należytej sta-
ranności w opiece pooperacyjnej. Sąd 
swoje stanowisko uzasadnił też tym, 
że  nie można oceniać postępowania 
lekarskiego opierając się na przebiegu 
dalszych zdarzeń pooperacyjnych, a każ-
dy zabieg niesie ryzyko powikłań, co wy-
nika także ze statystyk przywołanych  
w opinii.

•••
Konkludując: nie ulega wątpliwości, 
że adwokat lekarzy podejmując czynno-
ści na rzecz obwinionych przyczynił się 
do korzystnego dla nich biegu sprawy, za-
pewniając pełne zachowanie zasady kon-
tradyktoryjności procesu i równości stron 
wobec prawa. Na kanwie opisanej sprawy 
twierdzę też, że nie ma lepszej definicji 
roli adwokata niż ta zawarta w wierszu  
Juliana Tuwima: 

Adwokaci
Ci – nigdy nie oszaleją... 
Świat będzie się już walił,
Wąż ognia równik oplecie i kontynenty 
zapali,
A  oni,  ironiści,  mędrkowie wykrętów 
chytrych,
Wyciągną z teczki paragraf i rozprostują 
– na wytrych,
I, jak klaun na  arenie, otworzą drzwi 
tekturowe,
Przejdą na drugą stronę i dumnie podniosą 
głowę:
„Voilà!”
(Jarmark rymów Warszawa 1934) 

PARAGRAF  
NA WYTRYCH  
ROZPROSTOWANY...
Kazimierz N. przeszedł na oddziale urologii zabieg 
nefrolitotomii przezskórnej (PCNL), co oznacza, że złogi 
kamienia nerkowego zostały u niego usunięte endoskopowo 
przez nakłucie nerki. Po 26 dniach okazało się jednak, 
że konieczne było u niego, ale już na innym oddziale 
urologii, wykonanie radykalnej nefrektomii (chirurgicznego 
usunięcia nerki)...

FO
T. 

TH
EA

PH
OT

OG
RA

PH
Y 

| F
OT

OL
IA

.C
OM

ADW.  JERZY 
CIESIELSKI

36 37KRONIKA – pismo Łódzkiej Izby Adwokackiej Nr 61  | Maj 2016

MERITUM MERITUM



Jego punkt widzenia prezentuje au-
tentyczny, założony tylko dla opi-
sania postępowania przed sądem 
lekarskim we własnej sprawie blog 
internetowy. Jego autor pisze: Blog 
ten jest poradnikiem pokazującym 
walkę z  lekarzem i  jego obrońcami, 
czyli rzecznikiem odpowiedzialności 
zawodowej i sądem lekarskim. Ich rola 
polega bowiem na odrzuceniu twojej 
skargi za wszelką cenę (…). Zanim zde-
cydujesz się na złożenie skargi na jakie-
gokolwiek lekarza, który popełnił błąd 
lekarski lub w inny sposób nie dopeł-
nił swoich obowiązków, powinieneś 
poświęcić wiele czasu na zrozumienie 
problemu. Rozmawiaj z innymi leka-
rzami, szukaj w internecie i bibliotece 
medycznej. Musisz wiedzieć, jaką szko-

dę poniosłeś i jakie zarzuty formułujesz 
przeciwko lekarzowi, znać podstawowe 
przepisy prawa medycznego, na któ-
rych opierasz swoje twierdzenia.

•••
Czy Anna W. odrobiła taką lekcję? Jej 
skarga do  Okręgowego Rzecznika 
O d p o w i e d z i a l n o ś c i  Z a wo d o we j 
była  szczegółowa i   popar ta  ob -
szerną dokumentacją medyczną. 
Jej mąż zasłabł w  toalecie i  upadł. 
B y ł  n iepr z ytomny,  w ymiotował . 
Anna W. ułożyła go w pozycji bocznej. 
Lekarz pogotowia na wstępie czynno-
ści ratunkowych skomentował sytuację 
w zdumiewający sposób: „Nienawidzę, 
jak pacjent zwraca” (przy czym użył 
bardziej potocznego określenia). Chory 
na noszach został ułożony na wznak.

Czynności przygotowania do trans-
portu trwały długo.W karetce, mimo 
słabnącego oddechu, pacjent nie był 
intubowany. Lekarz w  odpowiedzi 
na pytanie żony: „Czy szpital przyjmie?”, 

wykrzyczał do ratownika medycznego 
i kierowcy: „Co się głupio pyta?!”. W szpi-
talu rozpoznano krwawienie podpaję-
czynówkowe, stwierdzono także zachły-
stowe zapalenie płuc treścią żołądkową. 
Zapalenie to, a także nieprawidłowości 
w postępowaniuzespołu ratowniczego 
uniemożliwiło wykonanie zabiegu neu-
rochirurgicznego. Pacjent zmarł...

•••
O R z O Z  n i e z w ł o c z n i e  p o   z ł o ż e -
n i u  w   t e j  s p r a w i e  s k a r g i  p r z e z 
Annę W. wszczął postępowanie wyja-
śniające, uzupełniając dokumentację  
medyczną przez pozyskanie jej z wo-
jewódzkiej stacji ratownictwa me-
dycznego, z izby przyjęć oraz oddziału 
anestezjologii i  intensywnej terapii, 
a także wcześniejszej – z poradni POZ 
i poradni neurologicznej i zgodnie z re-
gulaminem urzędowania w osobnych 
kopertach załączył je do akt. Rzecznik 
odebrał zeznania od poszkodowanej, 
doręczając jej na piśmie pouczenia 

o przysługujących jej uprawnieniach, 
a także obecnych w czasie zdarzenia 
syna zmarłego i  jego narzeczonej, 
członków zespołu ratownictwa me-
dycznego, lekarzy. Na stronie 94 akt 
sprawy znajduje się jego odręczny 
zapisek: „materiał dowodowy jest 
kompletnie zebrany i uzasadnia po-
wołanie biegłego z zakresu medycyny  
ratunkowej”.

Ostatecznie powołanych zostało 
dwóch (!) biegłych specjalistów: pro-
fesor w zakresie anestezjologii, inten-
sywniej terapii i medycyny ratunkowej 
z miejscowej uczelni medycznej oraz 
specjalista chirurgii ogólnej i  me-
dycyny ratunkowej z  innego miasta  
uniwersyteckiego. Obaj zgodnie orzekli, 
że wobec stwierdzenia głębokiej utraty 
przytomności, objawów niedotlenienia 
(zbadanego obiektywnie przy użyciu 
pulsometru), nieprawidłowego szme-
ru oddechowego (charczenie) i suge-
rowanego rozpoznania (udar mózgu), 

należało chorego zaintubować, odes-
sać zalegającą wydzielinę i zastosować 
wentylację mieszanką tlenową przy 
użyciu worka Ambu – czego nie uczy-
niono, a co stanowi błąd w postępowa-
niu ratowniczym. Biegli jednocześnie 
uznali za bezpodstawny zarzut Anny W.,  
ż e   n i e p r a w i d ł o w o ś c i  w   p o s t ę -
p o w a n i u  z e s p o ł u  r a t o w n i c t w a 
medycznego miały wpływ na  re -
zygnację z wykonania operacji neu-
rochirurgicznej. Niezależnie bowiem 
od powikłania, jakim było zachłysto-
we zapalenie płuc, nie został do niej 
zakwalifikowany również – a  może 
przede wszystkim – z racji podstawowej 
choroby – pęknięcia tętniaka tętnicy środ-
kowej mózgu z krwotokiem o mnogim  
umiejscowieniu.

Na tej podstawie ORzOZ przedstawił 
lekarzowi zespołu ratownictwa me-
dycznego zarzut niedołożenia należytej 
staranności w postępowaniu lekarskim 
przez zaniechanie zaintubowania pa-

cjenta, pomimo istniejących ku temu 
wskazań. W  uzasadnieniu rzecznik 
szczegółowo spisał swoje dotychcza-
sowe ustalenia, następnie przesłuchał 
obwinionego lekarza, który dodat-
kowo złożył obszerne wyjaśnienia 
na  piśmie; zamknął postępowanie 
wyjaśniające i  sporządził wniosek  
o ukaranie lekarza.

•••
W  zacytowanym na  wstępie blogu 
dalej czytamy: Posiedzenie sądu le-
karskiego było ciekawym doświad-
czeniem. Skład orzekający znacznie 
się spóźnił, a jak już zaszczycił swoją 
obecnością, to nie mógł mojej uwadze 
umknąć fakt, że jedna z osób wygląda-
ła jakby wróciła właśnie z „Biedronki”,  
wymachując przed moimi oczami za-
ładowaną reklamówką. Pomyślałem 
sobie, że  będzie ciekawie i  się nie 
myliłem. Uczestniczyłem w teatrzy-
ku. Jak można mieć rację i przegrać 
sprawę? Wydawało mi się to niedo-

rzecznością! Naiwne myślenie o spra-
wiedliwym postępowaniu instytu-
cjonalnym, a  rzeczywistość w  tym 
postępowaniu – to  całk iem dwie  
inne rzeczy.

Tymczasem w opisanej wyżej sprawie 
rozprawa przed OSL odbyła się po dzie-
sięciu miesiącach od złożenia skargi. 
Wywołano ją punktualnie i trwała bli-
sko trzy godziny. Lekarz polemizował 
ze stanowiskiem biegłych twierdząc, 
że zaintubowanie groziło hiperwenty-
lacją i stratą cennych minut w transpo-
rcie do specjalistycznego szpitala. Sąd 
podzielając jednak stanowisko biegłych 
wymierzył lekarzowi karę upomnienia. 
Obwiniony i pokrzywdzona nie odwo-
ływali się od orzeczenia.

•••
Nawet pobieżny opis postępowania 
w sprawie skargi Anny W. wskazuje 
na staranność organów procesowych 
samorządu lekarskiego w rozpoznaniu 
tej sprawy, także w zakresie należyte-

go zabezpieczenia praw osobowych 
poszkodowanej oraz dbałości o po-
wagę sądu. Blog, który zwrócił moją 
uwagę, może więc być pewnym wyjąt-
kiem w postępowaniu przed lekarską 
Temidą, albo wyrazem frustracji wobec 
niekorzystnego dla autora, acz spra-
wiedliwego rozstrzygnięcia. Na forum 
internetowym poświęconym skargom 
na postępowanie lekarzy czytam jeden 
z wpisów: A skargi pisać warto. Może 
to  coś zmieni. Kiedyś w  stołecznej 
„Gazecie Wyborczej” była historia takiej 
skargi, gdzie panią doktor przywołano  
do porządku.

Zgadzam się z tym, że skargi na nie-
właściwe postępowanie lekarzy pisać 
warto, gdyż dyscyplinują medyków po-
pełniających błędy. Służą także prewen-
cji ogólnej, polegającej na odstraszaniu 
potencjalnych sprawców (prewencja 
negatywna) oraz kształtowaniu świa-
domości prawnej lekarzy (prewencja  
pozytywna). 

Opisując przez dziesięć lat (sic!) sprawy z „Lekarskiej 
wokandy”, patrzyłem na nie przez pryzmat winy 
i kary, obwinionego i sądu. Czas – przynajmniej 
na jednorazową – zmianę optyki spojrzenia. Wyostrzam wzrok 
ku poszkodowanemu naruszeniem zasad etyki lekarskiej.

WYOSTRZAM 
WZROK
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W tym roku po raz drugi nasze młodsze 
koleżanki i koledzy nie musieli zdawać 
testu z wiedzy prawniczej, a skupili się wy-
łącznie na wykorzystaniu oraz zaprezento-
waniu tej wiedzy w pismach procesowych, 
głównie w środkach odwoławczych. Z rela-
cji uczestników wynika, że najtrudniejszą 
częścią egzaminu był kazus z prawa cywil-
nego. Na pewno bardzo trudnym okazał 
się też ostatni dzień egzaminu ze wzglę-
du na nagromadzenie wcześniejszych stre-
sów oraz zmęczenia egzaminem i czasem 
jego trwania (8 godzin).

Egzamin adwokacki to ważny mo-
ment w życiu każdego adwokata – jest 
zwieńczeniem ośmioletniego procesu 
kształcenia. Każdy z nas wie o stresie, wy-
rzeczeniach i poświęceniu. Potem ma już 
być wspaniale. Niestety, ta ścieżka ka-
riery od kilku lat nie jest wysłana różami. 
Tegoroczny egzamin przez zdających był 
oceniany jako trudny, głównie za sprawą 
kazusu prawa cywilnego, dotyczącego 
podziału majątku wspólnego małżonków.

Izba łódzka jak co roku wykazała się wy-
sokim stopniem zdawalności sięgającym 
68% (zdało 43 kolegów i koleżanek), co pla-
suje nas w czołówce w Polsce. Ogółem 
w całym kraju do egzaminu adwokackie-
go przystąpiło ponad 2300 osób (z czego 

ok. 2150 osób po ukończeniu aplikacji 
oraz ok. 150 uprawnionych z innych 
tytułów). Tegoroczny egzamin zdało 
1629 osób, co stanowi ponad 70% ogółu. 
Najlepszy wynik odnotowano w Toruniu, 
gdzie zdało 95% osób. Wysoka zdawalność 
była też wśród zdających w Szczecinie 
(89%) i w Rzeszowie – (84%). We Wrocławiu 
e g z a m i n  z d a ł o  8 0 %  k a n d y d a t ó w, 
a w Krakowie 75,4%. W Lublinie 68 spo-
śród 86 zdających, tj. ok. 79%.

Tegoroczny egzamin adwokacki wy-
wołał także sporą nerwowość i zamie-
szanie ze względu na podejrzenie nie-
u p raw n i o n e g o  p o s i a d a n i a  w i e d z y 
części aplikantów w jednej z komisji 
w Warszawie o treści kazusu z prawa cywil-
nego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Tegoroczny wynik jest gorsz y niż 
w latach ubiegłych. W ostatnich pięciu 
latach wyniki utrzymywały się na pozio-
mie 75-85 %. Jeśli na listę adwokatów 
zostaną wpisane wszystkie osoby, które 
uzyskały pozytywny wynik egzaminu, ad-
wokatura polska liczyć będzie niebawem 
prawie 27 tys. adwokatów i aplikantów 
adwokackich.

Należy uznać, iż mimo pogorszenia 
wyników egzaminu nadal poziom jego 
zdawalności jest dosyć wysoki, co zapew-
nia płynny dostęp do zawodu młodym 
prawnikom.

Myślę, że w obecnym sposobie kwalifi-
kowania kandydatów do zawodu bardzo 

brakuje formy ustnej egzaminu, która 
towarzyszyła nam do połowy zeszłego 
dziesięciolecia. Brakuje więc sprawdzenia 
jednego z ważnych kryteriów przydatno-
ści do zawodu, jakim jest operowanie ję-
zykiem i wiedzą prawniczą. Z drugiej stro-
ny egzamin obecnie ma charakter stricte 
praktyczny. Osoby, które w czasie aplikacji 
miały szansę na wszechstronną praktykę, 
bez większego problemu poradziły sobie 
z zadaniami egzaminacyjnymi. Dobrą ten-
dencją jest odejście od testu prawniczego, 
który sprawdzał czysto teoretyczną wiedzę 
prawniczą kandydatów, wielokrotnie prze-
cież sprawdzaną i na studiach, i podczas 
aplikacji, przed egzaminem adwokackim.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wieloletni kie-
rownik szkolenia aplikantów adwokackich 
naszej izby, ocenia tegoroczny egzamin 
pozytywnie – i w kraju, i w Łodzi. Aplikanci 
osiągnęli wynik odpowiadający średniej 
krajowej. Natomiast z perspektywy wie-
loletniego szkolenia aplikantów, a także 
zasiadania w państwowych komisjach eg-
zaminacyjnych I i II stopnia i analizy tego-
rocznego egzaminu wskazuje on, że warto 
postulować pewne modyfikacje egzaminu 
(niezależnie od kształtu i treści kazusów). 
Ogłaszanie wyników dokładnie o tej samej 
porze w całej Polsce wyeliminowałoby 
obowiązujące ogłaszanie tych wyników 
„na raty”, co powoduje niepotrzebne emo-
cje, analizy i traktowanie cząstkowych 
rezultatów jako ostatecznych. Można też 
się zastanawiać, jaki to ma wpływ na ko-

misje, które jeszcze są w trakcie spraw-
dzania prac, gdy w innych rejonach jest 
już po wszystkim. Kolejne zagadnienie: 
dążenie do obiektywizacji kryteriów oce-
niania w poszczególnych komisjach w kra-
ju. W tym roku komisji było 34. Najlepsza 
zdawalność to 94,8% (Toruń), najgorsza 
53,1% ( jedna z komisji w Warszawie). 
Tak duża różnica musi skłaniać do po-
szukiwania odpowiedzi na pytanie: czy 
jedynym powodem takiego stanu jest 
różnica poziomu wiedzy i przygotowania 
aplikantów do wykonywania zawodu? 
Czy też może nie do końca jednolite, ja-
sne i jednakowe wszędzie kryteria oce-
niania? Z pewnością należy znacznie 
ograniczyć możliwe różnice w kryteriach 
ocen. Pozwoliłoby na to spotkanie człon-
ków poszczególnych komisji z danej 
dziedziny (zaraz po przeprowadzeniu 
egzaminu, gdy znany jest kazus i tzw. za-
łożenia do kazusu) w celu opracowania 
standardów i kryteriów ocen. Przynajmniej 
w zakresie pewnego minimum, by ocenić 
pracę na dostatecznie – bądź wskazać, jaki 
brak dyskwalifikuje pracę. Logistycznie nie 
powinno być to problemem dla MS.

Jednakże o jakiejkolwiek formule eg-
zaminu by nie wspominać i której by nie 
dawać prymatu, i tak sprawdzają się sło-
wa adw. Krystyny Skoleckiej-Kony, wie-
loletniej kierowniczki szkoleń oraz wy-
magającej patronki wielu adwokatów:  
„Są dwa rodzaje aplikantów – samouk 
i nieuk. Myślę że ci pierwsi zdali”. 

Tegoroczni kandydaci do przyodziania togi adwokackiej 
między 10 a 14 marca zmagali się z pisemnymi zadaniami z prawa 
karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego oraz zasad 
wykonywania zawodu i zasad etyki. Sześciogodzinny codzienny 
egzamin był także próbą wytrzymałości i tężyzny adwokackiej!

EGZAMINY
ADWOKACKIE
DLA STRONGMENÓW

Szkolenie odbywało się w hotelu o uro-
czej nazwie Sielanka nad Pilicą. To ide-
alne miejsce dla wszystkich, którym bli-
ska jest filozofia przyswajania wiedzy 
w naturze, w Puszczy Stromeckiej i do-
linie Pilicy. Wzięło w nim udział ponad 

100 adwokatek i adwokatów, z czego 
ponad czterdzieścioro uczestniczy-
ło w uroczystej kolacji. W części ofi-
cjalnej wystąpiła przedstawicielka 
NRA, dr Monika Strus-Wołos, która przy-
łączyła się do toastu na cześć uczest-
ników szkolenia. Wzniósł go dziekan 
ORA w Łodzi, mec. Jarosław Zdzisław 
Szymański. Jak zawsze zabawa była 
świetna ,  a  integrac ja  ś rodowisk a  
– głęboka.

Zapoczątkowana podczas  szko -
lenia  w Kudowie Zdroju prakt yk a 
łączenia nauki ze zwiedzaniem lo-
kalnych atrakcji zaowocowała odwie-
dzinami w wareckim browarze. Podczas  
wycieczki można było prześledzić pro-
ces warzenia piwa, zobaczyć warzelnię 
i jedną z największych kadzi filtracyjnych 
w Europie. Odwiedziny zakończyły się 
degustacją nowego gatunku piwa. Nie 
było go jeszcze w sklepowym obrocie, 

a po raz pierwszy uwarzone zostało dzień 
wcześniej. Koleżanki i koledzy adwokaci 
zostali więc pierwszymi kiperami piwny-
mi pośród łódzkiego stanu.

Było to ostatnie szkolenie wyjaz-
dowe w tej  kadencji  ORA i  chciał- 
bym na łamach „K ronik i ” podzię -
kować wszystkim ich uczestnikom;  
za cenne uwagi i niezapomnianą at-
mosferę współpracy i wspólnej zabawy.  
Do zobaczenia! 

SZKOLENIE  
WARKA 2016
Wiosenno-letnie wyjazdowe szkolenie w ramach doskonalenia 
zawodowego adwokatów odbyło się 16-17 kwietnia w Warce. 
Cieszyło się dużym zainteresowaniem, co samo w sobie 
jest sukcesem, gdyż weekend był tak atrakcyjny pogodowo, 
że wygrać z nim było bardzo trudno.
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W jury zasiedli: przewodniczący, dzie-
kan ORA w Łodzi Jarosław Zdzisław 
S z y m a ń s k i ;  a d w.  A n d r z e j  Z a j d a 
(Szczecin), adw. Lech Kochaniak (Zielona 
Góra), adw. Piotr Binas (Poznań) oraz 
Agnieszka Kowalska – aktorka Teatru im. 
Stefana Jaracza w Łodzi.

Dziekan odczytał list adw. Krystyny 
Skoleckiej-Kony do uczestników konkur-
su, w którym przypomniała ona długolet-
nie tradycje konkursu i znaczenie słowa 

mówionego w pracy adwokata. Również 
dziekan Szymański podkreślał wagę 
umiejętności właściwego posługiwania 
się językiem polskim w wystąpieniach 
publicznych.

Aplikanci występowali we wcześniej 
wylosowanych rolach procesowych, 
reprezentując interesy stron na kan-
wie czterech kazusów opracowanych 
w oparciu o rzeczywiste sprawy sądowe: 
dwie karne i dwie cywilne. Wystąpienie 
k ażdego uczestnik a  mogło t r wać 
maksymalnie 20 minut z dodatko-
wym prawem do replik i  w wymia-
rze 5 minut. Przybyłej dość l icznie 
publ iczności  k azusy przed wystą-

pieniami aplikantów przedstawiała  
adw. Karolina Kołakowska.

Przyszli dziennikarze z lokalnych me-
diów: „Gazety Wyborczej” i „Dziennika 
Łódzkiego”. Poziom konkursu był wy-
soki. Jury po długiej naradzie wskazało 
laureatów:
• I miejsce – apl. adw. Julia Szkudlarek 

(Łódź),
• I I  m i e j s ce  –  a p l .  a d w.  B a r to s z 

Kazimierczak (Poznań),
• III miejsce – apl. adw. Anna Stróżniak 

(Zielona Góra).

Zdobywcy I i II miejsca zakwalifikowali 
się do finału konkursu, który odbędzie 

się jesienią 2016 r. w Krakowie – wy-
stąpi w nim 12 finalistów wyłonionych 
w konkursach środowiskowych. Rady 
Adwokackie współorganizujące tego-
roczną imprezę ufundowały nagrody 
pieniężne: I miejsce – 2000 zł, II miej-
sce – 1500 zł i III – 1000 zł. Wydawnictwo 
Beck ufundowało nagrody książkowe,

Dzień przed zawodami uczestnicy spo-
tkali się w siedzibie ORA z dziekanem 
i członkami ORA na kolacji, a następne-
go dnia po konkursie i obiedzie zwie-
dzali Łódź w towarzystwie przewodnika 
z wydziału promocji UMŁ. Otrzymali też 
drobne upominki związane z naszym 
miastem. 

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich 
zorganizowała 7 maja ORA w Łodzi. To drugi etap ich 
zmagań. Pierwszym był etap izbowy, w którym wyłoniono dwóch 
najlepszych. W Łodzi zmierzyli się aplikanci reprezentujący 
Izby: Poznańską (Angelika Rucińska, Anna Stróżniak), 
Zielonogórską (Monika Zjawin, Magdalena Ostrowska), 
Szczecińską (Bartosz Kazimierczak, Jacek Kępski) i Łódzką 
(Marta Jęśko, Julia Szkudlarek). Jedynymi aplikantkami 
z I roku były reprezentantki naszej Izby. Pozostałe osoby 
to aplikanci II roku.

ZŁOTOUŚCI
APLIKANCI

ADW. BARTOSZ 
TIUTIUNIK

Lech Jan Gąsecki, były wicedziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

W p i s a n y  n a  l i s t ę  a d w o k a t ó w 
w 1982 r., wybitny adwokat, ceniony, ak-
tywny, wieloletni działacz samorządu ad-
wokackiego – pełniący w przeszłości funk-
cje: wicedziekana ORA w Łodzi, sekretarza, 
delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury, 
przewodniczącego Komisji ds. Form 
Wykonywania Zawodu, rzecznika dyscy-
plinarnego ORA w Łodzi, patrona zespo-
łów adwokackich z ramienia ORA w Łodzi, 
członka Komisji ds. Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich, Komisji Doskonalenia 
Zawodowego Adwokatów, egzaminato-
ra komisji egzaminacyjnych aplikanckich 
i adwokackich, patrona i wychowawcy 
młodego pokolenia adwokatów, czyn-

nego uczestnika wydarzeń sportowych 
Adwokatury Polskiej.

Od 2013 roku Sędzia Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego w Warszawie. Arbiter 
Trybunału Arbitrażowego przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim, były wiceprezes 
Polskiego Związku Golfa. Odznaczony 
Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej”.

O d z n a c z o n y  p r z e z  N a c z e l n ą 
R a d ę  Ad w o k a c k ą  o d z n a k ą  s a m o -
rządową „Adwokatura Zasłużonym”  
o r a z  p r z e z  P r e z y d e n t a  R P  
„Medalem Srebrnym za Długoletnią  
Służbę”.

Odszedł od nas Człowiek niezłomnych 
zasad, wybitny cywilista, powszechnie 
szanowany przez środowisko praw-

nicze adwokat, życzliwy, serdeczny 
i lojalny Kolega. Adwokatura Łódzka 
żegna Człowieka oddanego całym ser-
cem Adwokaturze i  idei samorządu 
adwokackiego.

W imieniu adwokatów  
Izby Adwokackiej w Łodzi
Rodzinie i Bliskim Zmarłego  
wyrazy współczucia
składają Dziekan  
i Okręgowa Rada Adwokacka  
w Łodzi
oraz pracownicy  
Biura ORA w Łodzi. 

ADW. LECH JAN
GĄSECKI

(1953-2016)

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

FOT. APL. ADW. KRZYSZTOF PAWLAK
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Urodziła się w Wilnie w 1942 r. i to miasto 
było w jej życiu zawsze obecne. Do Łodzi 
trafiła z rodziną transportem wagonów 
bydlęcych w 1946 r. Chodziła do Liceum 
im. Sczanieckiej, a także do szkoły mu-
zycznej,  gdzie grała na fortepianie 
i harfie. Zdała na Akademię Medyczną 
i nie rozpocząwszy nawet tam nauki, 
a korzystając z wyników egzaminów, 
studiowała fizykę i chemię w Studium 
Nauczycielskim. Po dwóch latach posta-
nowiła jednak zdawać na prawo. Podczas 
ustnego zadano jej nietypowe pytanie: 
skąd pochodzi? Jej odpowiedź, że z Wilna, 
wywołała głośne „Acha!” i na stole poło-
żono pokreśloną na czerwono jej pracę 
pisemną, w której poprawiono każde 

„Kaźmirz Wielki” na „Kazimierz Wielki”. 
Egzamin mama zapamiętała też dlate-
go, że obecny na nim późniejszy profesor 
Kodrębski wygłosił krytykę jej aspołecz-
nego zachowania polegającego na „na-
ciąganiu Państwa na drugi kierunek stu-
diów”. Wilno dało o sobie przypomnieć 
jeszcze raz podczas studiów, kiedy mama 
usłyszała od prof. Jana Adamusa podczas 
egzaminu, że przez jej ojca, który zajął 
więcej miejsca, niż mu przysługiwało 
w transporcie z Wilna, profesor nie mógł 
wywieźć swojego księgozbioru. Studia 
wspominała bardzo dobrze. Na piątkę 
zdała egzamin u prof. Adama Szpunara, 
w jego katedrze broniła pracę magister-
ską na temat ustalenia macierzyństwa, któ-
rą recenzowała prof. Biruta Lewaszkiewicz-
Petrykowska. Po studiach zastanawiała się 
nad pozostaniem na uczelni, ale w końcu 
zdecydowała się pójść na aplikację sę-
dziowską. Marzyła, aby zostać sędzią, 

jednak nie mogła – jej teść, a mój dzia-
dek adw. Włodzimierz Czubiński wykony-
wał zawód i mama nie mogłaby być w tym 
samym okręgu sędzią. Dziadek, przedwo-
jenny sędzia w Warszawie i Cieszynie, 
a po wojnie adwokat, pomógł mamie do-
stać się na aplikację adwokacką i poznać 
środowisko. Jeszcze kiedy rodzice miesz-
kali razem z teściami, zdarzyło się, że dzia-
dek i mama po wspólnie zjedzonym śnia-
daniu, udali się spacerem do sądu przy pl. 
Dąbrowskiego, następnie pomaszerowali 
pod tę samą salę i kiedy się zorientowa-
li, że stają w tej samej sprawie po przeciw-
nych stronach, klienci już przekrzykując 
się, wypowiadali im pełnomocnictwo. Byli 
przekonani o zmowie, którą można by na-
zwać śniadaniową. Jej patronem podczas 
aplikacji, o którym zachowała najlepsze 
wspomnienia, był adw. Roman Pyziak. 
Podkreślała jego uczciwość i doskonałe 
przygotowanie do zawodu.

Od początku pracy aż do 2013 r.  
m a m y  s i e d z i b ą  b y ł  Z e s p ó ł 
Adwokacki Nr 9 przy ul. Zielonej 3, gdzie 
prowadziła potem kancelarię adwokac-
ką. Mama była osobą niezwykle wszech-
stronną. Dużo czytała: literatury fachowej, 
książek i czasopism psychologicznych. 
Psychologia, poza muzyką i kuchnią, 
była jej wielką fascynacją. Mama zna-
ła na pamięć „Psychopatie” Antoniego 
Kępińskiego i była na bieżąco z naj-
nowszymi trendami psychologicznymi. 
Jeśli wyobrazimy sobie, że też słuchała 
i analizowała konkursy pianistyczne, pro-
wadziła kuchnię godną mistrzów oraz 
czytała nowości księgarskie i prowadziła 
kancelarię, to można zadać pytanie, kiedy 
znajdowała na to czas? Odpowiedź leży 
w charakterze mamy: nie znosiła bez-
czynności. Była zawsze aktywna, radosna 
i wierzyła, że każdemu klientowi można 
jakoś pomóc. 

ADW. ELŻBIETA 
CZUBIŃSKA

(1942-2014)

POGADUCHY  
O SZTUCE I GOTOWANIU  
– wspomnienie o Elżbiecie Czubińskiej

A l e  t o ,  c o  d l a  m n i e  n a j w a ż n i e j -
s z e  i  n a j b a r d z i e j  i n s p i r u j ą c e 
w kontakcie z Elżbietą, to nasze rozmo-
wy, które nazywałyśmy „pogaduchami 
o sztuce i gotowaniu”. Przez wiele lat 
telefonicznie recenzowałyśmy wyda-
rzenia kulturalne. Pamiętam, jak przeży-
wałyśmy eliminacje do XVI Konkursu 
Chopinowskiego (w 2010 roku), spierając 
się o niezasłużone, zdaniem Elżbiety, lau-

ry dla Julianny Awdiejewej i pominięcie 
w finale Chaziainowa. Elżbieta słucha-
ła muzyki i znała się na niej świetnie. 
Zdarzało się, że telefonowałam do niej 
wieczorem i spotykałam się z odmową 
rozmowy, bo Ela odsłuchiwała właśnie 
np. V symfonię Mahlera, „a tego nie moż-
na przecież w żadnym razie przerwać”. 
Często gadałyśmy godzinami o najnow-
szych spektaklach teatru TV i filmach.

Elżbieta niezwykle dużo czytała. Nie 
mówię o kanonie XIX- i XX-wiecznej lite-
ratury polskiej i obcej, który miała w ma-
łym palcu, ale ciągle odkrywała nowe 
wydawnictwa i pisarzy. Śledziła na bie-

żąco nowe pozycje na rynku literackim. 
Przez lata wymieniałyśmy się książkami. 
Ostatnio, nieco zmęczone beletrystyką, 
rzuciłyśmy się na biografie, dzienniki 
i wspomnienia. Elżbieta, po odkryciu 
np. ostatnio wydanych biografii poetów 
(Miłosza, Tuwima, Broniewskiego), czy 
Próby biografii Korczaka albo Dzienników 
Pilcha – natychmiast pogrążała się w lek-
turze. Nie mam pojęcia, kiedy znajdo-
wała na to czas, ale potrafiła w ciągu 
kilku dni przeczytać opasłe tomy i być 
gotową do dyskusji. Zawsze ciekawej, 
mądrej, popartej cytatami i odniesienia-
mi. Bardzo mi tego brakuje... Tak jak roz-

mów o gotowaniu, w czym Ela także była 
mistrzynią! Raczyła mnie opowieściami 
o przysmakach kuchni staropolskiej i li-
tewskiej, dzieliła się przepisami i doświad-
czeniem. A po skosztowaniu jej faworków 
nigdy już nie odważyłam się zaryzykować 
z wyrobem własnych. Podobnie z tortem 
z kruchego ciasta. To było mistrzostwo 
świata!

***
Nie zdążyłam wymienić z Elą biogra-
fii Havla na Tyrmanda, ani Cynkowych 
chłopców na Koniec czerwonego człowieka 
Swietłany Aleksijewicz. Wyobrażam sobie, 
jak uradowałby ją Nobel dla tej pisarki, 
która jak mało kto potrafi pisać o odwa-
dze i cierpieniu. Nie obgadałam z nią 
już wyników ubiegłorocznego Konkursu 
Chopinowskiego...

Chciałabym, żeby przeczytała wiersz 
Julii Hartwig:

Porozumienie
Dorośli mogą wszystko!
woła z płaczem
Dzisiaj jesteś już dorosła
i wiesz jak niewiele dorośli mogą
Tak i ja dzisiaj mówię:
Oni mogą wszystko
ci co odeszli
Dlaczego więc ich nie ma
kiedy tak bardzo ich potrzebujemy
Ale oni tylko rozkładają ręce
uśmiechają się i odpowiadają:
Kiedy będziesz tu
sama się o tym przekonasz. 

Mawiała, że każdy klient ma wyjść od niej z podniesioną 
głową. Starała się każdego wesprzeć, nawet jeśli sytuacja 
wydawała się beznadziejna. Klienci ją uwielbiali, przeciwnicy 
nienawidzili, co nie przeszkadzało im zgłaszać się do niej 
z nowymi sprawami, bądź polecać ją znajomym. Była waleczna. 
To słowo najlepiej oddaje styl jej pracy. Była też bardzo 
odważna i dobrze przygotowana merytorycznie. Szczególnie 
wyczulona była na krzywdę dzieci i to ich los starała się 
w swojej pracy polepszyć. Pracowała ciężko do ostatniego dnia 
swego intensywnego życia.

Trudno pisać o Niej w czasie przeszłym. A to już półtora 
roku od pożegnania Elżbiety. Za wcześnie. Przegadałyśmy wiele 
godzin: w pokoju adwokackim w sądzie i wieczorami przez 
telefon; była ciekawą, serdeczną rozmówczynią. Nigdy nie 
odmawiała rady i dyskusji o prawie cywilnym i rodzinnym, 
w którym była wybitną specjalistką. Polecała i pożyczała 
literaturę przedmiotu, dzieliła się wiedzą, doświadczeniem 
i inspirującymi uwagami. Z pełnym zaufaniem zwracałam się 
do niej o pomoc i radę także w sprawach osobistych...

ADW. EWA 
SKOWRON-CHORĄŻAK

FOT. ARCH. PRYWATNE ADW. ALEKSANDRY CZUBIŃSKIEJ-DURKI

FOT. ARCH. PRYWATNE ADW. ALEKSANDRY CZUBIŃSKIEJ-DURKI

ADW. ALEKSANDRA 
CZUBIŃSKA-DURKA

FOT. MARCIN KLUCZEK 
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Niestety, nie wszystkie drużyny przystą-
piły do rywalizacji. Zabrakło reprezentacji 
Prokuratury i Notariatu. Szkoda, bo tego 
typu spotkania są bodaj ostatnią okazją, 
przy której prawnicy różnych specjalno-
ści mogą porozmawiać poza pracą. Nic 
tak nie integruje jak sport i rywalizacja 
fair play, a jedności środowisku praw-
niczemu potrzeba obecnie jak nigdy 
dotąd. Wierzymy, że za rok w turnieju 
wezmą udział wszystkie drużyny. Mimo 

wszystko rozgrywki były bardzo udane, 
rywalizacja naprawdę ostra, a poziom gry 
wysoki. Należą się pochwały dla zawod-
ników, którzy dawali z siebie wszystko. 
I miejsce na podium wywalczyli, okupu-
jąc to niemałym wysiłkiem, gospodarze 
turnieju, czyli reprezentacja radców 
prawnych. Za zwycięzcami uplasowała 
się nasza drużyna, która broniła honoru 
Łódzkiej Adwokatury do końca. III miejsce 
zajęli komornicy, a IV sędziowie.

G r a t u l u j e m y  z a w o d n i k o m ;  g o -
spodarzom i zwycięzcom składamy 
szczególne podziękowania i obiecu-
jemy, że w przyszłym roku tanio skóry  
nie sprzedamy! 

Czy to znaczy, że adwokatura nie jest 
spójna? Nie tworzy całości? Być może 
nasz samorząd jest monolitem. Dobrze, 
gdyby tak było i w wielu kwestiach za-
pewne jest. Mimo to nie wolno rezygno-
wać z działań integracyjnych! Powinniśmy 
tworzyć grupę dobrze znających się 
ludzi, mających wspólne cele i dążących 
wspólnie do ich realizacji. Nic tak nie łą-
czy jak spotkania, podczas których mo-
żemy rozmawiać o wspólnych troskach, 
o naszych zainteresowaniach, planach 
życiowych, marzeniach. Tak powstają 

fundamenty korporacji. A rola działań in-
tegracyjnych wzrasta wraz z przyrostem 
liczby adwokatów i aplikantów.

Oferta imprez integracyjnych sa-
morządu adwokackiego jest bogata. 
Organizują je: działająca przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej Komisja Integracji 
Ś ro d ow i s k owe j ,  k o m i s j e  K u l t u r y, 
Sportu i Turystyki, Klub Motocyklowy 
Adwokatury Polskiej (KMAP), funk-
cjonujące przy Okręgowych Radach 
Adwokackich komisje zajmujące się 
integracją, kulturą, sportem, rekreacją. 
Sprzyjają one poznawaniu się środowisk 
adwokackich z całej Polski.

Łódzka Izba Adwokacka ma duży 
wkład w integrację środowiska. Właśnie 
zakończ yliśmy ósmy Ogólnopolsk i 

Zlot Motocyklowy Adwokatów Wiosna 
Riders 2016 i szósty Ogólnopolski Rajd 
Rowerowo-Pieszy Wiosna Bike 2016, 
które odbyły się w Darłowie. Trzeba przy-
pomnieć, że to w Łodzi w 2009 r. odbył 
się I Ogólnopolski Zlot Motocyklowy 
Adwokatów, który zaowocował powsta-
niem KMAP. Obecnie zlot i rajd są jed-
nymi z większych imprez integracyjnych 
w kraju. Od 26 do 29 maja nasza Izba 
będzie organizować najstarszą imprezę 
integracyjną Palestry, liczące już 38 lat 
Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie. 
Tym razem rozgrywki odbędą się na kor-
tach w Pabianicach, a zawodnicy z całej 
Polski 27 maja odwiedzą nasz samorząd.

Turniej  w Pi łkę  Nożną o  Puchar 
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Łodzi w tym roku odbędzie się w nie-
dzielę 19 czerwca.

We wrześniu w pierwszy piątek mie-
siąca odbędzie się Ogólnopolska Letnia 
Spar tak iada Prawników,  a  po niej 
Ogólnopolski Bal Mistrzów Sportu, orga-
nizowany przez naszą Radę (16 września). 
Będziemy mogli spotkać się, potańczyć 
i porozmawiać w gronie prawników z róż-
nych stron kraju. Nie zapominamy oczy-
wiście o cotygodniowych treningach pły-
wackich, w sqashu, kometce i piłce nożnej.

Takie spotkania, obok wyjazdów szkole-
niowych, konferencji naukowych, sympo-
zjów i seminariów, są okazjami do wymia-
ny poglądów adwokatów i aplikantów. 
Internet i telefon nie zastąpią osobistych 
kontaktów! 

To już tradycja – wielu 
łódzkim prawnikom marzec 
kojarzy się z Turniejem w Piłkę 
Nożną o Puchar Dziekana Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Łodzi. W tym roku gospodarzem 
rozgrywek był diabeł Boruta: 
turniej rozegrano w okazałej 
hali sportowej Boruty  
w Zgierzu.

Integracja powinna być jednym z podstawowych celów naszego 
samorządu. To budowanie całości z części, proces scalania 
wielu obiektów w strukturę silniejszą i trwalszą od prostej 
sumy pojedynczych elementów.

HALÓWKA
U RADCÓW

INTEGRACJA
– PRZYSZŁOŚĆ ADWOKATURY

ADW. JAROSŁAW 
SZCZEPANIAK

ADW. JAROSŁAW 
SZCZEPANIAK

FO
T. 

OL
ES

YA
 S

HE
LO

M
O

VA
 | F

OT
OL

IA
.C

OM

FO
T. 

SE
RG

EY
 N

IV
EN

S |
 F

OT
OL

IA
.C

OM

46 47Nr 61  | Maj 2016

SPORT SPORT

KRONIKA – pismo Łódzkiej Izby Adwokackiej



Poziom sportowy Uniwersjad był i jest 
bardzo wysoki, uczestnikami zawodów 
często byli aktualni czy przyszli medali-
ści mistrzostw świata i olimpiad. Nasza 
reprezentacja miała chyba najładniejsze 
stroje. My oraz Włosi wyróżnialiśmy się 
swobodnym, ale przyzwoitym zachowa-
niem. Z naszą 10-osobową biegową ekipą 
(pięciu mężczyzn i pięć kobiet) był tylko 
trener Janusz Kobylański; nie było żadne-
go politruka, czy kogoś, kto miałby dbać 
o nasze „socjalistyczne zachowanie”, i nie 
mówiono nam o wyższości socjalizmu 
nad kapitalizmem. Nikt nas nie pilnował, 
mogliśmy swobodnie i pojedynczo poru-
szać się po mieście. Zawodnicy z innych 
krajów socjalistycznych byli okropnie 
ubrani, zawsze chodzili w grupach, z po-
ważnymi minami i w otoczeniu dziwnych 
panów. Trudno było z nimi nawiązać 
kontakt.

Niestety, w naszej biegowej ekipie nie 
było żadnego lekarza, masażysty, czy ko-
goś, kto mógłby nam pomóc np. w wy-
próbowaniu na śniegu właściwego sma-
rowania nart, czy podaniu zawodnikowi, 
jaką ma stratę do najlepszych. W tamtych 
latach panowało błędne a powszech-
ne przekonanie, że jak jedzie gdzieś 
polska reprezentacja, to na jednego za-

wodnika przypada dziesięciu działaczy. 
Wiem, że choćby w biegach narciarskich 
nasz kraj stracił wiele medali na różnych 
zawodach właśnie z powodu braku osób 
wspomagających zawodników. W innych 
ekipach, w tym także w reprezenta-
cjach krajów socjalistycznych, te sprawy 
były dużo lepiej zorganizowane. Dzisiaj 
mimo wielu nowoczesnych środków 
technicznych często na jednego zawod-
nika przypada po pięć i więcej osób 
towarzyszących.

W Innsbrucku w biegu indywidu-
alnym wsz ysc y wypadliśmy słabo, 
natomiast w sztafecie zajęliśmy szó-
ste miejsce, czym wykonaliśmy nało-
żony na nas plan. Przyznaję, że przed 
biegiem indywidualnym trener po-
wiedział nam, że nie musimy się wysi-
lać, bo miejsca medalowego i tak nie zaj-
miemy, a siły należy zachować na sztafety.  
Dzień przed biegiem indywidualnym 
popełniłem zresztą straszliwy błąd. 
W budynku, w którym mieszkaliśmy, 
był stół pingpongowy i zawodnicy 
chętnie przy nim grali.  Rozegrałem 
około dwudziestu zwycięskich me-
czów z zawodnikami z kilku, a może 
nawet z kilkunastu państw. Ale taki 
trzygodzinny wysiłek odbił się na mnie 
fatalnie następnego dnia podczas za-
wodów. Mogę śmiało i z autoironią stwier-
dzić, że ten pingpongowy wyczyn to mój 
największy międzynarodowy „sukces  
sportowy”.

Kilka słów o treningach studenta spor-
towca. W tamtych latach nie było tzw. 
indywidualnego toku studiów dla zawod-
ników. Przyznanie się na uczelni do upra-
wiania wyczynowego sportu oznaczało 
różnego rodzaju kłopoty, np. obniżenie 
ocen na egzaminach. Student prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego powinien się 
uczyć i tylko uczyć. A kto uprawiał sport, 
znaczyło, że się nie uczy. Praktycznie 
nie wchodziło w grę przesuwanie egza-
minów na termin późniejszy. Dlatego 
zmuszony byłem zdawać egzaminy 
przed terminem. Mogę śmiało powie-
dzieć, że z całego roku przez całe studia 
zdałem najwięcej egzaminów przed ter-
minem – przed sesjami.

Nie było w tym czasie kserokopiarek, 
dlatego często zmuszony byłem ręcznie 
odpisywać wykłady. Najbardziej poma-
gał mi kolega Andrzej Napiórkowski, 
późniejszy radca prawny. Jeśli cho-
dzi o treningi, minimum oznaczało 
trzy na tydzień. Przerwa między tre-
ningami nie mogła być dluższa niż dwa 
dni. Zajęcia uczelniane były niekiedy 
rozrzucone od rana do wieczora i musia-
łem trenować między nimi. Pewnej zimy 
treningi na nartach biegowych w lesie 
łagiewnickim zaczynałem o 22.30, a koń-
czyłem 00.30. Raz w nocy w czasie zamie-
ci nie mogłem we właściwym miejscu 
wyjść z lasu, kręciłem się w kółko, po kil-
kunastu minutach wracałem w to samo 
miejsce. Trudno w takich okolicznościach 

znaleźć punkt odniesienia – w lesie są tyl-
ko drzewa i bezkresna biała płaszczyzna 
śniegowa; ślady po moich nartach w kil-
ka sekund były zasypywane, widoczność 
nie przekraczała kilku metrów. W takich 
chwilach człowiek zaczyna wierzyć w ta-
jemne siły i złe duchy. Postanowiłem nie 
iść na nartach na skróty i pobiegłem dro-
gą. Po 30 minutach znalazłem się na skra-
ju lasu koło osiedla Modrzew. W domu 
byłem o godzinie 3, a już o 8 – na uczelni.

Oczywiście były też obozy zimo-
we i  letnie,  na któr ych było mnó -
stwo biegania i gimnastyki. Często 
j e d l i ś my  o b i a d y  z  c i ę ż a rowc a m i , 
n i e k t ó r z y  z  n i c h  w a ż y l i  p o w y ż e j 
100 kg. A nasze dziewczyny po niewiele po-
nad 50 kg, ja przy wzroście 170 cm na obo-
zach ważyłem 58 kg. Zaś na obiad jedli-
śmy to samo: na stole stała waza z zupą, 
potem wjeżdżały po dwa drugie dania 
z ogromnymi kotletami, duże ciastka 
i kompot. I tak natychmiast po obie-
dzie my narciarze biegliśmy z Hotelu 
Imperial na Krupówki na ciastka. Ciężarowcy 
nie wychodzili z hotelu. Nasze 20-, 40-ki-
lometrowe treningi były bardzo męczą-
ce – jak się po nich wyciskało koszulę, pot 
lał się z niej strumieniem.

P a m i ę t a m ,  j a k  r a z  w  Ł o d z i  
n a  j a k i e j ś  u l i c y ,  g d z i e  j e ź d z i -
łem na nartorolkach, zatrzymał mnie 
patrol drogówki i zawiózł do komendan-
ta. Był to bardzo uprzejmy i miły mili-
cjant. Po okazaniu dokumentu świadczą-

cego, że jestem zawodnikiem, uzyskałem 
ustne zezwolenie na treningi na bocznej 
ulicy Sowińskiego. Jeździłem tam na nar-
torolkach przez kilka lat po 30 km pod-
czas jednego treningu. Drogówka nigdy 
mnie już nie zaczepiła. Nartorolki mogą 
mieć dwa, trzy, cztery kółka lub pięć, 
ale zawsze co najmniej jedno nie kręci 
się do tyłu, co przy jeżdżeniu daje pew-
ne podobieństwo do biegu narciarskie-
go. Zawodnik cały czas był pod kon-
trolą, ale musiał sam trenować, sam 
biegać. Wszyscy byliśmy studentami 
wielu uczelni ,  najczęściej  spor to-
wych. Wiele razy w czwartek dzwo-
niono do nas, że w najbliższą sobotę 
w Warszawie na Bielanach jest obowiąz-
kowy sprawdzian i trzeba jechać. A jesie-
nią i zimą klub żądał ode mnie, abym cały 
czas siedział w Zakopanem i trenował.

W 1968 r. skończyłem w terminie 
studia i  zgodnie z przepisami mo-
głem jeszcze w ciągu 2 lat brać udział 
w  n a s t ę p n y c h  U n i w e r s j a d a c h . 
U d a ł o  m i  s i ę  z n ow u  z a k wa l i f i k o -
wać na Uniwersjadę w Rovaniemi 
w Finlandii w 1970 r. Uzyskałem zgodę 
prokuratora generalnego, gdyż w tym 
czasie odbywałem aplikację w proku-
raturze w Łodzi. W połowie stycznia 
1970 r. po kolejnych przymiarkach zgłosi-
łem się do krawca w Zakopanem po odbiór 
stroju sportowego. Nie dostałem go jed-
nak. W siedzibie AZS w Zakopanem oświad-
czono mi, że męska ekipa nie poje-

dzie do Finlandii, gdyż Gomułka nas 
skreślił. Nie uwierzyłem w to. W latach 90. 
przeczytałem w tekście o Gomułce, że przy 
końcu sprawowania funkcji I sekretarza 
PZPR zatracił on poczucie, co jest ważne, 
a co nie, i skreślał ekipy sportowców z wy-
jazdów zagranicznych. A koszt wyjazdu 
ekipy do Finlandii był o wiele mniejszy niż 
koszt przygotowania jej do tej imprezy.

W klubie oświadczyłem, że po 16 la-
tach kończę karierę zawodniczą (w AZS 
Łódź i AZS Zakopane). Otrzymałem pro-
pozycję – na koszt klubu wynajmę pokój 
w hotelu lub u górala, będę jadł trzy po-
siłki dziennie i dostawał 500 zł na mie-
siąc – i mogę trenować nadal. W ogó-
le – gdybym trenował wcześniej dużo 
intensywniej i poświęcił się tylko spor-
towi, miałbym o wiele lepsze wyniki. 
Propozycja była bardzo miła i kusząca, ale 
odmówiłem. Wybrałem pracę zawodową 
i rodzinę.

Nie byłem wielkim sportowcem, nie 
miałem wybitnych rezultatów: zdarza-
ło się, że na ogólnopolskich zawodach 
wchodziłem w pierwszą dziesiątkę. 
Zaledwie otarłem się o wielki sport. 
Poznałem jednak wielu fantastycznych 
sportowców i trenerów. Bywałem na syl-
westrach, na których było po kilkunastu 
mistrzów świata i olimpijskich. Kochałem 
sport, lubiłem rywalizację, nie przejmo-
wałem się, że na zawodach zajmowałem 
odległe miejsca. To i tak były piękne dni, 
naprawdę piękne dni. 

O DESKACH  
NOSTALGICZNIE...
Po dwóch latach treningów, sprawdzianów 
i zawodów zostałem zakwalifikowany 
do reprezentacji Polski na Akademickie 
Mistrzostwa Świata (Uniwersjadę) w Innsbrucku 
w 1968 r. W skład męskiej reprezentacji 
wchodzili: Stanisław Gal, Janusz Przybylski, 
Henryk Dunaj, Andrzej Zbyszewski 
i ja – Wojciech Hencz.

ADW. WOJCIECH 
HENCZ

(1)

(3)

(4)

(2)

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE ADW. WOJCIECHA HENCZA (1-4)
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Couchsurfing,  czyli dosłownie surfo-
wanie po kanapach, pozwala znaleźć 
bezpłatny nocleg niemal w każdym 
zakątku świata, w prywatnych mieszka-
niach i, co najistotniejsze, umożliwia po-
znanie ludzi, podglądanie ich życia, często 
wmieszanie się w lokalny tłum i dzięki 
temu odkrywanie nowo poznanego kra-
ju z niebanalnej perspektywy. A to jest 
to, czego od lat szukałam i po co podró-
żuję. Ludzie są najciekawszym elemen-
tem każdego świata, każdej podróży, 

zwłaszcza tej odległej. Lista turystycz-
nych punktów jest bogata i ciekawa, ale 
jeszcze ciekawsze są ludzkie historie, 
losy, zwyczaje, emocje. A tych nie pozna-
my w informacji turystycznej. Nocując 
w hotelach czy nawet ukochanych prze-
ze mnie hostelach, na pewno nie trafiła-
bym na paragwajskie wesele na 300 osób, 
nie uczestniczyła w nocnych rozgrywkach 
ping-ponga w patagońskim pubie „po go-
dzinach”, nie tańczyła tanga w szemranym 
towarzystwie na prywatnych milongach 
w Buenos Aires, nie spróbowała kalifornij-
skiej marihuany na receptę, nie łowiła ryb 
z widokiem na Perito Moreno, nie dostała 
zaproszenia na bożonarodzeniową impre-
zę pracowniczą na Dominikanie, nie trafi-

ła na uniwersyteckie zajęcia z akrobatyki 
w USA, nie poznała prawdziwego szpie-
ga na Haiti, nie kosztowała najlepszych 
portugalskich tapas w Rio, nie wyprowa-
dzała na spacery dwóch emerytowanych 
wojskowych psów na Hawajach, nie 
sączyła wina w basenie z najsłynniejszą 
paragwajską feministką, czy dostała bilet 
lotniczy „one way” i camper do przetrans-
portowania przez całą Australię (7 tys. km).

Czasem śpi się w wygodnym, osobnym 
pokoju z łazienką, czasem na kanapie 
w salonie albo w niedogrzanej przybu-
dówce; w sypialni nieobecnego współ-
lokatora, w salonie masażu, czy nawet 
w namiocie rozbitym w ogrodzie. Był też 
i hamak zawieszony miedzy kuchnią a po-

kojem, dmuchany materac, łóżko piętro-
we niczym w rasowym hostelu.

Byłam gościem w domu u kilku stu-
dentów, pana doktora, buddystki i ma-
sażystki, brazylijskiego żołnierza, dwóch 
inż ynierów, pracownika ambasady 
USA, byłego policjanta z NYC, specja-
listy od elektrowni jądrowych, dwóch 
informatyków, emerytowanego żołnie-
rza US Navy, księgowej i ludzi biznesu. 
Większość zabierała mnie w ciekawe 
miejsca albo do ulubionych knajpek, 
przedstawiała przyjaciołom lub rodzinie. 
Wszyscy polecali miejsca godne uwagi 
i dzielili się wiedzą o swoim kraju, mie-
ście, historii. Wspólne gotowanie nawet 
w odległej kulturze zbliża i buduje wię-

zi. W każdym zatem domu pokrywki 
grały radosne melodie pod moją lub 
gospodarza ręką. Tysiące przegadanych 
godzin, nieustanne wymiany myśli, śmie-
chy i językowe potyczki. W Argentynie, 
Paragwaju i Urugwaju nie obyło się bez 
hektolitrów wina... Każdy dom, nawet 
ten wymagający sprzątania od wejścia, 
był lepszy niż bezduszny hotel lub oku-
powany przez dwudziestolatków hostel. 
Zwłaszcza gdy podróżuje się samemu 
i jest się kobietą. A jak już w końcu pada 
pytanie o mój zawód i odpowiadam 
„adwokat” – to nikt nie wierzy! Kiedyś 
musiałam zdjęcie w todze pokazać. 
Podobno łamię stereotypy profesji! Jeśli 
tak, to świetnie mi w tej roli. 

ADWOKAT NA KANAPIE
Od pół roku jestem w podróży, więc rzec 
można, że żyję wędrówką i po cygańsku, 
i nie ma w tym przesady, bo nie śpię 
w hotelach, mało jadam w knajpach 
i niewiele mam wspólnego ze stereotypem 
turystki. To, co nadało mojej tułaczce 
szczególny charakter, to internetowy portal 
„couchsurfing”, który otworzył mi okno 
na świat jeszcze szerzej niż przewodniki, 
książki czy „wujek google”.

FOT. ADW. AGNIESZKA ANNA WOLSKA 

ADW. AGNIESZKA 
ANNA WOLSKA
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