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K im jest adwokat? Pytanie oczywiste,  ale czy na pewno i  dla wszystkich? 
Zadałam je więc na zajęciach w klasie trzeciej jednego z liceów podczas warszta-
tów programu #MojaKonstytucja. Spodziewałam się krótkich odpowiedzi, że to ktoś,  

kto w sądzie „broni”, może „broni złodziei”. Ku mojemu zaskoczeniu odpowiedzi były bardziej ob-
szerne i zawierały stwierdzenia uderzające w sedno, np.: przedstawia sędziemu to, kim naprawdę 
jest i czego żąda osoba, którą adwokat reprezentuje. Jakiś czas temu taka odpowiedź usatysfakcjo-
nowałaby mnie całkowicie, ale dziś widzę znacznie szerzej rolę społeczności adwokackiej, a więc 
i pojedynczego adwokata. Projekt Uchwały XII Krajowego Zjazdu Adwokatury przedstawiony 
przez Izbę Krakowską (słowo wstępne dziekana ORA w Krakowie Pawła Gierasa) dobrze oddaje to,  
czym dziś powinna zajmować się adwokatura – reformowaniem samej siebie.

Środki osiągnięcia tego mogą być bardzo różne. Kol. Dariusz Wojnar stawia na budowanie marki 
„adwokat”. Jednak chodzi o markę przez duże „M”, w której adwokat udziela fachowej pomocy 
prawnej, zawsze stoi po stronie klienta, a także chroni go przed omnipotencją państwa, a wspierany 
jest wiedzą o budowaniu marki w przestrzeni publicznej. Coraz większa i zauważalna kreatywność 

poszczególnych Izb w budowaniu marki jest nie do przecenienia, należy pamiętać jednak o spój-
ności działań i wypowiedzi, żeby adwokacki indywidualizm nie dominował nad potrzebami 

wspólnoty.

Reforma proponowana przez kol. Jarosława Szczepaniaka to scalanie i budowanie 
silnego samorządu adwokackiego, który wspiera integrację środowiska wewnątrz, 

ale i współdziałanie na zewnątrz z innymi środowiskami, a nawet prawniczymi 
grupami zawodowymi za granicą. Generalnym założeniem jednak jest szu-
kanie spoiwa i potrzeba – przy całej naszej różnorodności – swego rodzaju 

jednolitości, ale nie unifikacji.

Pewne jest, że reforma, jakiej potrzebuje adwokatura, powinna uwzględniać  
rosnącą liczbę adwokatów, dotychczasowy brak pomysłu na jej kształtowanie,  

ale i sytuację zewnętrzną, w której adwokatura powinna – jak czytamy w projekcie „uchwały 
krakowskiej” – gwarantować najwyższy poziom usług świadczonych w oparciu o różnorakie 

formy wykonywania zawodu, brać czynny udział w tworzeniu dobrego prawa, aktywnie 
działać na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich i funkcjonować o sprawnie 

działający (…) samorząd zawodowy. 
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ADW. DR MAGDALENA 
MATUSIAK-FRĄCCZAK

Konferencję Adwokatura w obronie praw 
człowieka zorganizowała Naczelna 
Rada Adwokacka oraz Komisja Praw 
Człowieka przy Naczelnej Radzie 
Adwokackiej 15 października 2016 r. 
w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym 
Zielna. Rozpoczęły ją bardzo istotne 
przemówienia prezesa NRA, adw. Andrzeja 
Zwary oraz przewodniczącego Komisji 
Mikołaja Pietrzaka.

Konferencja dotyczyła znaczenia ochrony 
praw człowieka i demokratycznego państwa 
prawa oraz roli adwokatów w obronie tych 
dwóch wartości. Prelegenci i dyskutanci 
zwrócili uwagę na znaczenie adwokatów dla 
kształtowania świadomości praw i wolno-
ści chronionych Konstytucją, Europejską 
Konwencją Praw Człowieka oraz Kartą Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. To bowiem 
adwokaci są grupą zawodową, która przed-
stawia sędziom argumenty oparte na tych 
wartościach, celem wykorzystania ich przy 
orzekaniu.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że nie za-
wsze argumentacja oparta na ochronie praw 
człowieka przemawia do sądu orzekającego 
w danej sprawie, ale ten przykry fakt nie po-
winien powodować rezygnacji ze zgłaszania 
zarzutów opartych na Konstytucji, EKPCz 
i KPP przez adwokatów, gdyż – jak to zostało 
podkreślone – kropla drąży skałę. Jest duża po-
trzeba szerszego szkolenia adwokatów i apli-
kantów adwokackich w umiejętności budo-
wania przez nich argumentacji w problemach 
ochrony praw człowieka.

Poruszono problem niezależności władzy 
sądowniczej od władzy ustawodawczej i wy-

konawczej, która jest fundamentem funkcjo-
nowania demokratycznego państwa prawa. 
Uczestnicy konferencji, w szczególności pre-
zes TK, prof. Andrzej Rzepliński, podziękowali 
adwokaturze za dotychczasowy głos poparcia 
w obronie niezależności sędziów i postulowali 
dalsze wsparcie. Bez niezależnego sądownic-
twa ochrona praw i wolności zakotwiczonych 
w Konstytucji, EKPCz i KPP jest bowiem czy-
sto iluzoryczna.

Dla adwokatury Konferencja była istotna 
z kilku względów. Przede wszystkim poka-
zała, że nadal jest traktowana jako ważny 
podmiot debaty publicznej i postrzega-
na jako istotny element systemu ochrony 
praw i wolności człowieka, a także wspie-
rania mechanizmów demokratycznych. 
Doceniamy rolę adwokatów w bronieniu 
praw podstawowych przed Trybunałem 
K o n s t y t u c y j n y m  o r a z  E u r o p e j s k i m 
Trybunałem Praw Człowieka, a także wspar-
cie udzielane polskiemu Trybunałowi  
Konstytucyjnemu oraz sądom.

Zdaniem niektórych prelegentów adwo-
kaci zagubili się w pogoni za pieniądzem 
i w mniejszym stopniu zajmują się wykony-
waniem swojego podstawowego zadania. 

Przywołano przykrą sytuację związana z re-
prywatyzacją gruntów warszawskich. Rzecznik 
Praw Obywatelskich podkreślił, że adwokaci 
powinni działać w ramach ich misji pomocy 
najuboższym.

Były to stwierdzenia,  które spotkały 
się z krytyczną reakcją niektórych obec-
nych na sali adwokatów, którzy podkre-
ślili, że praca adwokacka pro bono oraz 
obrona praw człowieka często ma miejsce  
w drobnych, niemedialnych sprawach, 
o których szeroka publiczność nigdy się 
nie dowiaduje. Z drugiej strony sytuacja 
materialna szeregowych adwokatów od-
biega od tego, co mówią media i politycy, 
a zarzuty o pogoni za pieniądzem są krzyw-
dzące dla tysięcy adwokatów. Trudno temu  
odmówić racji.

Zgodzić należy się z postulatem zwiększe-
nia nacisku na szkolenie adwokatów i apli-
kantów adwokackich w zakresie praw czło-
wieka. Jak powiedziała prof. Ewa Łętowska, 
odwołując się do terminologii piłkarskiej, 
adwokat powinien wystawiać piłki są-
dowi. Rolą sądu jest te piłki (argumenty 
w obronie praw człowieka) odpowiednio  
wykorzystać. 

Referaty o dużej randze zaprezentowali: Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
w stanie spoczynku; prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;  
prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; dr Hanna Machińska, 
dyrektor Biura Rady Europy; Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar; adw. Renata Degener, 
zastępca kanclerza Sekcji I Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warto było zwrócić uwa-
gę na postulaty i wypowiedzi prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Adwokatura  
w obronie  
praw człowieka
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ADW. ANDRZEJ 
WINCENTY BĄK

P o d c z a s  z g r o m a d z e n i a  ł ó d z k i e j  I z b y 
Adwokackiej 21 maja prezes NRA Andrzej Zwara 
wręczył mi (i innym) odznakę Adwokatura 
Zasłużonym. W imieniu odznaczonych – podzię-
kował kolega Jarosław Szczepaniak. [...].

Nigdy nie zabiegałem o odznaczenia. Gdy zaczą-
łem dociekać w myślach, co sprawiło, że zostałem 
uhonorowany, to Sokrates okazał się mi po-
mocny ze swą nauką, zalecającą uczniom, aby 
spoglądali w zwierciadło i jeśli zauważą, że są 
piękni, stawali się godni tej urody, a jeśli jest ina-
czej, by swymi osiągnięciami wyrównywali te bra-
ki i poznawali samych siebie. [...].

Nie sądzę jednak, by to zauważenie mojego wi-
zerunku legło u podstaw odznaczenia mnie. Może 
zatem przyczynę winienem upatrywać w osią-
gnięciach lub zasługach wpisanych w ideę odzna-
czenia. Niezależnie od tego, czy powód uznania 
leży po stronie osiągnięć czy zasług, których sam 
nie dostrzegam, serdecznie dziękuję Kapitule 
odznaczenia […] za ten zaszczyt. Odznaczeni 
mają to do siebie, że, podobnie jak odznaczający, 
dzielą los odznaczeń, a te ulegają przewrotności 
losu. Mam nadzieję, że los okaże się w tym przy-
padku łaskawy. [...].

Podczas zgromadzenia, składając sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, wyraziłem uznanie dla doko-
nań trzech dziekanów ORA w minionej kaden-
cji. Po moim wystąpieniu został przedstawiony 
i poddany pod głosowanie projekt uchwały, re-
komendowany przez dziekana Dariusza Wojnara, 
autorstwa trzech profesorów: Szymona Byczki, 
Aleksandra Kappesa, Jacka Skrzydły dotyczącej 
praworządności i wolności obywatelskich.

Projektu uchwały nie doręczono przed zgroma-
dzeniem w materiałach przesłanych przez Biuro 
ORA adwokatom z Izby Łódzkiej. Nie doręczo-
no go też w wersji pisemnej uczestnikom zgroma-
dzenia w jego dniu. Ograniczono się do wyświe-
tlenia projektu na telebimie i odczytaniu tekstu. 

Wyświetlony tekst dla adwokatów wypełniają-
cych wielkopowierzchniową, kilkusetosobową 
aulę Uniwersytetu Medycznego, nie mógł być 
dostatecznie czytelny, nie było też odpowied-
niego czasu dla zebranych na jego analizę przed 
głosowaniem. Procedując w takich warunkach 
zgromadzenie Izby podjęło 289 głosami przeciw-
ko 35 przy 15 wstrzymujących się uchwałę ozna-
czoną nr XII. Oświadczam, że głosowałem prze-
ciwko tej uchwale, gdyż uważam, że jej przyjęcie 
nie leżało w interesie łódzkiej Izby Adwokackiej.

Dziekan Jarosław Szymański  zaprosi ł 
mnie na Konferencję Zawodów Zaufania 
Publicznego, która odbyła się na Wydziale 
Prawa UŁ na dwa dni przed terminem zgromadze-
nia. Na konferencji referaty wygłosili profesorowie 
Marek Chmaj i Witold Kulesza. Profesor Witold 
Kulesza, nawiązując do opinii hitlerowskich oku-
pantów o Polakach i odwołując się do publikacji 
autorstwa Karla C. von Loescha Der polnische 
Volkscharakter. Urteile und Selbstßeugnise aus 
vier Jahrhunderten (Polski charakter narodowy. 
Opinie i samoświadectwa z czterech stuleci), 
wydanej w Berlinie w 1940 r. Przytaczał – za au-
torem – zebrane przez niego opinie o polskich 
zaletach i wadach narodowych; przytoczę i ja nie-
które: Gadatliwość, kramarzenie słowami, rzuca-
nie ich na wiatr. Nie ma drugiego takiego kraju, 
w którym mówi się tak wiele na wiatr jak w Polsce. 
Obietnice i przyrzeczenia dawane są bez myśle-
nia o ich dotrzymaniu, niedotrzymywanie słowa, 
chełpliwość.

W publikacji jako cechę polskiego narodo-
wego charakteru wskazywano, że: ludzie robią 
wszystko tylko w połowie. Na zakończenie ze-
stawione zostały w parach sprzeczności cha-
rakteru narodowego, które w swym natężeniu 
odróżniają Polaków od wszystkich innych naro-
dów. Są to m.in.: dążenie do wolności, wyniosła 
duma i mania wielkości, a równocześnie poczucie 

niższości, służalczość, uległość. Podstawowy feler 
ich duszy narodowej to doprowadzanie do buntu 
przeciwko każdemu porządkowi państwowemu, 
porządkowi obcemu jak i własnemu porządkowi 
prawnemu, przez co uniemożliwiają oni, by stali 
się Europejczykami w sensie określonym przez 
Talleyranda, co znaczy tylko tyle, by prowadzić 
własne życie w ustanowionym przez siebie usta-
wowym porządku.

Wnioskodawcy zgłoszeniem projektu tej 
uchwały, a zgromadzenie Izby jej uchwale-
niem – jak pewno wielu obserwatorów naszego 
życia publicznego będzie sądzić – dobrze wpisali 
się w przytoczone niemieckie opinie. Drugi pre-
legent, znany konstytucjonalista profesor Marek 
Chmaj konkludował, że istnienie samorządu 
adwokackiego jest wyrazem woli suwerena usta-
nowionym w art. 17 Konstytucji, woli wyrażonej 
ustawowo przez swoich reprezentantów.

Szanując zatem siebie wzajem, poprzez udział 
w samorządzie adwokackim, z należnym szacun-
kiem winniśmy też traktować wolę suwerena, 
stwarzając sposobność, by mógł nam odwza-
jemnić się tym samym. Na tak ukształtowanych 
relacjach samorządu adwokackiego z suwere-
nem oparta jest zasada współdziałania i zasa-
da pomocniczości, z których suweren wywodzi 
podstawę funkcjonowania samorządu adwokac-
kiego, powierzając mu sprawowanie pieczy nad 
należytym wykonywaniem tego zawodu zaufania 
publicznego w granicach interesu publicznego 
i dla jego ochrony.

Przyjęta przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej 
Łódzkiej 21 maja 2016 r. uchwała nr XII – w moim 
przekonaniu – nie wpisuje się dobrze w te zasady, 
które legły u podstaw powołania i funkcjonowa-
nia samorządu adwokackiego i nie rokuje dobrych 
relacji z reprezentacją suwerena, a taka sytuacja 
z punktu widzenia interesów adwokatów i adwo-
katury jest niepożądana.

Adwokatura nie ma żadnego konstytucyjnego 
umocowania do rozstrzygania kompetencyjnego 
sporu pomiędzy konstytucyjnymi organami wła-
dzy ustawodawczej i wykonawczej z jednej strony 
a częścią sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
z drugiej strony, ani też interesu, by identyfikować 
się z którąkolwiek ze stron tego sporu. Nie ma też 
żadnych podstaw ani interesu, by kontestować 
konstytucyjne prerogatywy prezydenta, a tym 
bardziej wydawać kategoryczne negatywne sądy. 
Istota sporu wykracza poza granice upoważnienia 
wynikające dla adwokatury z konstytucyjnej zasa-
dy pomocniczości przewidzianej w ustawie Prawo 
o adwokaturze i wyrażonej w postanowieniach 
art.1, że adwokatura powołana jest do udzielania 
pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw 
i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu 
i stosowaniu prawa. […].

Niezależenie od tego podjęta uchwała jest także 
merytorycznie wadliwa z przyczyn, które szeroko 
uzasadniłem w wielostronicowym tekście prze-
kazanym redakcji „Kroniki”. Z publikacji tej czę-
ści tekstu zmuszony jestem jednak zrezygnować, 
z uwagi na warunki, jakie postawiła mi redakcja, 
uzależniając zgodę na publikację od ograni-
czenia tekstu do 3-4 stron. Stosując się do tych 
uzgodnień ograniczam się zatem do próby usta-
lenia, czy i jakie uzasadnione powody mają dziś 
adwokaci – odwołując się do współdziałania 
w ochronie praw i wolności obywatelskich – by za 
częścią sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy 
też za ustawodawcą, bądź władzą wykonawczą, 
stawać w wywołanym pomiędzy nimi sporze 
konstytucyjnym?

Czy to ustawodawca uchwalił,  a za nim 
Trybunał uznał za konstytucyjne przepisy proce-
dury cywilnej, które prawo do sądu rozróżniają 
w zależności od tego, czy obywatel działa z pro-
fesjonalnym pełnomocnikiem czy też bez nie-
go, nakazujące obywatelom reprezentowanym 
przez pełnomocników, by sami poprzez pełno-
mocników ustalali wysokość wpisów sądowych 
i wnosili opłaty przy składaniu pism proceso-
wych pod rygorem ich zwrotu bądź odrzucenia, 
a inaczej traktując obywateli działających bez 
pełnomocników, na których takiego reżimu pro-
cesowego nie nałożono, pozostawiając im dostęp-
ność do sądu na zasadach dotychczasowych, uznawanych  
za standard.

Czyż nie zmieniono przepisów procedury cy-
wilnej nakazując stronom, by przy pierwszej 
czynności procesowej w pozwie, czy też odpowie-
dzi na pozew zgłoszone zostały wszystkie dowody 
i twierdzenia pod rygorem ich utraty bądź pomi-
nięcia i czyż nie nakazano pełnomocnikom proce-
sowym wzajemne doręczanie sobie pism proce-
sowych pod rygorem ich zwrotu bądź odrzucenia.

Czy tym samym nie wypaczono istoty postępo-
wania cywilnego? Czyż to nie tak, jakby graczom 
w pokera, czy też brydża, nakazać, by pokazali, ja-
kie mają karty przed przystąpieniem do licytacji? 
Czyż tym samy o rezultacie postępowania ma de-
cydować to, czy i z jaką skutecznością pełnomoc-
nicy stron ze sobą korespondują, a nie to, co jest 
przedmiotem sprawy?

A czy na obywateli nie nałożono obowiązku me-
diacji przed wniesieniem pozwu, z którym powią-
zano kolejny obowiązek tłumaczenia się z tego, 
dlaczego do mediacji nie doszło, to wszystko pod 
rygorem zwrotu pozwu na wypadek nieudzielenia 
takich informacji?

Czemu mają służyć te kolejne zmiany i obo-
wiązki nakładane na obywateli, jeśli nie wygodzie 
sądów i zarazem ograniczaniu praw dotychczas 
przysługujących obywatelom?

Czyż w sądowym postępowaniu elektronicznym, 
przypadkiem tak zwany e-sąd nie wymierza już 
e-sprawiedliwości e-obywatelom w e-państwie, 
wydając tytuły wykonawcze w stosunku do osób 
nieżyjących bądź niebędących dłużnikami, z trud-
nymi do ogarnięcia konsekwencjami dla praw 
obywateli? […]. 

A czy przypadkiem nie pozbawiono obywateli 
w postępowaniu karnym prawa do uzyskania 
pełnej informacji o podstawach, na jakich oparte 
zostały niektóre rozstrzygnięcia, które dotyczą ich 
praw, poprzez zniesienie obowiązku uzasadniania 
niektórych rozstrzygnięć?

A dlaczego to oskarżony, bądź skazany został 
pozbawiony prawa do uzyskania uzasadnienia 
każdego rozstrzygnięcia dotyczącego sfery jego 
praw? [...].

Czy te zmiany służą obywatelom, czy też może 
bardziej wygodzie sędziów i organów ścigania?

A wydawać by się mogło,  że w unijnej 
Europie to w praworządności chodzi o sprawie-
dliwość, a nie o szybkość, zaś w sprawiedliwo-
ści o ochronę praw obywateli, a nie uprawnień 
i przywilejów sądzących. Cóż, prawda i tu okazała 
się chyba inna, skoro – jak się zdaje – to szybkość 
postępowania ma sterować praworządnością, 
a przywileje sądzących sprawiedliwością.

Czy przypadkiem dziś nie stało się tak, że ustawo-
dawca, który wyposażał sądy w kolejne przywileje 
kosztem praw obywatelskich, uzyskując aprobatę 
sędziów i Trybunału Konstytucyjnego, w chwili, gdy 
wpadł na pomysł, by sędziom Trybunału podykto-
wać nowe zasady organizacji pracy: odebrać im ich 
dotychczasowe przywileje w tym zakresie – to spo-
tkał się z dezaprobatą z ich strony?

Wreszcie, czy to nie Trybunał Konstytucyjny 
uznał za konstytucyjne wyrokiem z 7 maja 
2014 r. w spr. K 43/12 przepisy podwyższające 
wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, uchwalo-

ne właśnie przez Sejm VII kadencji, o który chodzi 
autorom w uchwale Izby Adwokackiej Łódzkiej, 
biorąc sobie za nic 14 postulat strajkowy z 21 po-
stulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 r. przez 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku, 
które tworzyć miały ponoć podwaliny dla nowo 
budowanej od 1989 r. polskiej demokracji, a i też 
utrwalony dotąd stan prawny w tym zakresie, 
ustanowiony jeszcze przez poprzednią, krytyko-
waną za brak społecznej wrażliwości i niedemo-
kratyczną władzę?

Czyż „Solidarność” nie została tym samym ode-
słana do muzeum razem ze swymi postulatami, 
a ponad 2 miliony zebranych przez nią podpisów 
pod wnioskiem o referendum w tej sprawie nie 
zostało zignorowane i wrzucone do kosza?

Nasz ustawodawca przez 27 lat budowania de-
mokracji ma zatem – jak widać – niemało doko-
nań, na które złożyły się osiągnięcia wszystkich sił 
i ugrupowań politycznych, które sprawowały władzę, 
a roli, jaką w tych dokonaniach odgrywają sędziowie 
sądów i Trybunału nie sposób nie zauważyć.

Toteż gdy sędziowie Trybunału i w ogóle ci sę-
dziowie, którzy zdecydowali się na publiczne pre-
zentowanie swych stanowisk w tym sporze, od-
wołują się do swej odrębności i niezależności, 
niechajże może skorzystają z nauk Sokratesa 
i spojrzą w lustro, a dostrzegą, jaką mają napraw-
dę silną, historycznie ugruntowaną legityma-
cję do wypowiadania się za suwerena. Zapewne 
ukaże im się i taka prawda, że suweren pozbawio-
ny był i dotychczas jest pozbawiony bezpośrednie-
go wpływu na obsadzanie stanowisk sędziowskich 
i na ocenę ich dokonań zawodowych.

A ta prawda być może sprawi, że sami sędzio-
wie uznają, że suweren nie wyposażył ich w tak 
silny mandat, jaki udzielił prezydentowi RP czy 
też ustawodawcy, i by oceniać prezydenta czy 
ustawodawcę, powołując się na odrębność swe-
go imperium, winni mieć tak samo silny mandat, 
udzielony im bezpośrednio przez suwerena. Jeśli 
zatem powołują się na reprezentację woli suwe-
rena, to czyż sami nie oczekują, by suweren ten 
stan rzeczy zmienił? Czyż nie oczekują, by suweren 
miał prawo bezpośrednio decydować o tym, kto 
wykonuje w jego imieniu sędziowskie imperium, 
wiedzieć, jakie ma profesjonalne przygotowanie, 
jaką praktykę, jakie doświadczenie, jaką wiary-
godność oraz czy i jakim społecznym i środowi-
skowym zaufaniem się cieszy? [...].

PS. Profesorowi Witoldowi Kuleszy i dr Janowi Kuleszy 
dziękuję za udostępnienie roboczej wersji publika-
cji Lekceważenie a znieważenie Narodu Polskiego, 
Rzeczypospolitej jej Prezydenta lub konstytucyjnych or-
ganów – wykroczenie a przestępstwo wraz materiałami 
źródłowymi i zgodę na ich wykorzystanie. 

Kapitule Odznaczenia Adwokatura 
Zasłużonym – w podziękowaniu  
– wraz z polemicznym głosem do uchwały  
nr XII zgromadzenia Izby Adwokackiej 
Łódzkiej z 21 maja 2016 r.

Odznaczenia,  
zasługi i wątpliwości
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Nie mogąc (ze względu na ograniczenie 
miejsca) ustosunkować się do każdego 
podglądu i każdej tezy Andrzeja Bąka, po-
stanowiłem ograniczyć replikę do kwestii 
 ściśle prawnych.

Po pierwsze, adwokatura nie rości sobie 
umocowania do rozstrzygania kompeten-
cyjnego sporu pomiędzy konstytucyjnymi 
organami władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej z Trybunałem Konstytucyjnym. 
Zamiast o „sporze” należałoby raczej mówić 

o działaniu zmierzającym do sparaliżowa-
nia instytucji odpowiedzialnej za kontrolę 
konstytucyjności prawa w Polsce, podjętym 
wspólnie i w porozumieniu przez większość 
parlamentarną, rząd i głowę państwa. Przy 
tak naszkicowanym – i wydawałoby się oczy-
wistym dla każdego obserwatora postrzegają-
cego rzeczywistość w dobrej wierze – kontek-
ście, uchwała nie była wyrazem identyfikacji 
z żadną ze stron, lecz raczej głosem za prawo-
rządnością (w tym za poszanowaniem zasad 

ustrojowych), konsekwentnie deptanej w na-
szym kraju od czasu przejęcia władzy przez 
rząd „dobrej zmiany”. Adwokaci oraz adwoka-
tura, w ramach jednej z podstawowych swo-
bód obywatelskich, jaką jest wolność słowa, 
mają wystarczające – bo wynikające wprost 
z art. 54 Konstytucji – umocowanie do zabie-
rania głosu w debacie publicznej. I nie muszą 
się nikomu z tego tłumaczyć. Ze zdziwieniem 
konstatuję konieczność przywołania tych 
oczywistych tez w dyskursie prawniczym.

Po drugie, sprzeciw adwokatury wywoła-
ło nie to, że ustawodawca wpadł na pomysł 
aby sędziom Trybunału podyktować nowe 
zasady organizacji pracy i odebrać im ich do-
tychczasowe przywileje w tym zakresie, lecz 
takie rozwiązania jak (przykładowo) narzuca-
nie Trybunałowi kolejności rozpoznawania 
spraw, wprowadzenie składów orzekających 
uniemożliwiających rzetelne i sprawne dzia-
łanie konstytucyjnego organu państwa, wpro-
wadzanie nieznanej Konstytucji większości 
kwalifikowanej w głosowaniu nad wyrokiem 
Trybunału, brak vacatio legis nowelizacji, 
skutek niestawiennictwa prokuratora gene-
ralnego na rozprawie w postaci niemożności 
rozpoznania sprawy. Skandaliczny tryb prac 
parlamentarnych nad kolejnymi projektami 
ustaw o TK (właściwy raczej bantustanom, 
a nie państwu należącemu do UE), tłumie-
nie głosu opozycji, ignorowanie stanowisk 
organizacji pozarządowych (w tym Naczelnej 
Rady Adwokackiej) tylko wzmacniają argu-
menty za potrzebą zajęcia przez adwokaturę 
stanowiska w sprawie. Bierność w obliczu de-
montażu kolejnych instytucji państwa praw-
nego byłaby niewybaczalnym błędem.

Wydarzenia ostatnich dni potwierdzają 
zasadność podjęcia przez adwokaturę tema-
tu: obecnie szykowana jest już trzecia (!) ko-
lejna ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. 
Proponowane rozwiązania są niekonstytu-
cyjne w stopniu tak oczywistym, że próba 
obrony ich legalności musi kompromitować 
zawodowo każdego doświadczonego prawni-
ka. Jasnym jest, że zburzenie podstaw ustrojo-
wych III Rzeczypospolitej wymaga zniszczenia 
w rewolucyjnym szale systemu checks and 
balances zainstalowanego w strukturze nor-
matywnej Konstytucji. Z natury rzeczy pierw-
szym celem musi być Trybunał Konstytucyjny, 

w dalszej kolejności cze-
kają: sądownictwo po-

wszechne i administracyjne, 
samorząd terytorialny i zawodo-

wy oraz szkolnictwo wyższe – a więc 
instytucje życia publicznego znamien-

ne jedną wspólną cechą: niezależnością. 
Czy adwokatura, pomimo swoich ograniczeń 

i niewielkiej mocy sprawczej, naprawdę po-
winna w takiej sytuacji milczeć? 

Po kolejne, uchwale nie chodziło o kwestio-
nowanie konstytucyjnych prerogatyw prezy-
denta, lecz o zwrócenie uwagi na to, że głowa 
państwa nie posiada arbitralnego upraw-
nienia do decydowania o legalności wy-
boru sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
i do tego, od których sędziów odebrać przy-

1   Griswold v. Connecticut, 381 US 479 (1965), Stewart, J. dissenting.

rzeczenie, pomijając już kuriozalne i kompro-
mitujące autorytet prezydenta okoliczności 
odebrania przysięgi 3 grudnia 2015 roku.

Zgodzić  s ię  należy  z  p.  Mecanasem 
Andrzejem Bąkiem w krytycznej ocenie wie-
lu rozwiązań przyjętych w ostatnich latach 
(zasady ustalania i opłacania wpisów sądo-
wych, prekluzja dowodowa w postępowaniu 
cywilnym, obowiązek mediacji, elektronicz-
ne postępowanie upominawcze). Niektóre 
z tych regulacji zostały poddane ocenie przez 
Trybunał Konstytucyjny, o zasadności innych 
można dyskutować. Formułując pretensje pod 
adresem Trybunału Konstytucyjnego, który nie 
zawsze podzielał zarzuty niekonstytucyjności 
podobnych rozwiązań, warto mieć w pamię-
ci mądrą refleksję sędziego amerykańskiego 
Sądu Najwyższego, Pottera Stewarta, który 
uważał, że ustawa nieprawdopodobnie głu-
pia lub wręcz ośla1, nie jest jednak z tego 
tylko powodu niezgodna z Konstytucją USA. 
Niezależnie od tego, krytyczna lub nawet su-
rowa ocena niektórych judykatów Trybunału 
Konstytucyjnego (do listy p. Mecenasa 
Andrzeja Bąka sam mógłbym dodać co naj-
mniej wyroki w sprawach klauzuli sumienia, 
OFE, uboju rytualnego lub penalizacji zniewa-
żenia uczuć religijnych) nie osłabia obowiązku 
obrony zasad cywilizowanego państwa.

Odczytuję pogląd mecenasa Andrzeja 
Bąka (przyjęcie uchwały nie leżało w inte-
resie adwokatury) jako głos za biernością, 
pozostaniem na boku i zignorowaniem 
najważniejszego kryzysu politycznego 
w Polsce po 1989 roku. Sądzę, że uczestnicy 
Zgromadzenia Izby Łódzkiej, świadomi powa-
gi rzeczy, dokonali odmiennego wyboru, zde-
cydowaną większością uchwałę tę przyjmując.

Nie mogę wreszcie nie odnieść się do pod-
niesionej przez p. Mecenasa Andrzeja Bąka 
kwestii czternastego z dwudziestu jeden po-
stulatów strajkowych ogłoszonych 17 sierp-
nia 1980 r. przez Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy w Gdańsku, które tworzyć mia-
ły ponoć podwaliny dla nowo budowa-
nej od 1989 r. polskiej demokracji. Z żalem 
stwierdzam, że nie potrafię dostrzec żadne-
go normatywnego iunctim między postu-
latami gdańskimi, a wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z 7 maja 2014 roku w spra-
wie K 43/12, którym to judykatem Trybunał 
rzekomo „podeptał” porozumienia sierpnio-
we, uznając za zgodne z Konstytucją prze-
pisy podwyższające wiek emerytalny dla 
kobiet i mężczyzn. Niestety, mimo uważnej 
lektury art. 87 Konstytucji oraz pozostałych 
przepisów umieszczonych w jej rozdziale III, 

nie odnalazłem w katalogu źródeł prawa po-
rozumień sierpniowych. Nie można zatem 
rozsądnie stawiać zarzutu naruszenia przez 
ustawę aktu niemającego charakteru norma-
tywnego. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny 
w sprawie K 43/12 wyraźnie wskazał, że zróż-
nicowanie wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn nie dyskryminuje kobiet, lecz jest prze-
jawem uprzywilejowania wyrównawczego, 
uzasadnionego tym, że przemiany, które po-
wodują zrównywanie społecznej pozycji obu 
płci, nie zostały jeszcze zakończone i również 
obecnie można mówić o występowaniu, choć 
w mniejszym stopniu niż wcześniej, różnic 
społecznych mających swe źródło w roli, jaką 
pełnią kobiety w tradycyjnym modelu rodzi-
ny. Sytuacja ta ma charakter dynamiczny, 
a dotychczasowe regulacje, choć usprawie-
dliwione (co nie oznacza, że niepodlegające 
zmianom) w świetle norm konstytucyjnych, 
nie były jednak w ocenie ustawodawcy 
optymalne. Wyrównywanie wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn, a także podwyższa-
nie go wynika z dostosowania systemów eme-
rytalnych do zjawisk demograficznych: 
wydłużania się przeciętnego trwania życia, 
dłuższego przeciętnego wieku życia kobiet niż 
mężczyzn, poprawy stanu zdrowia ludności, 
spadku dzietności, prowadzącego do braku 
zastępowalności pokoleń. Zjawiska te, obser-
wowane we wszystkich krajach europejskich, 
składają się na proces starzenia się społe-
czeństw, który może zagrozić stabilności fi-
nansowej systemów emerytalnych i stworzyć 
problemy na rynku pracy. Trwanie przy re-
aliach roku 1980 nie daje się przy interpretacji 
art. 67 Konstytucji uzasadnić prawniczo.

Pan Mecenas Andrzej Bąk nawiązał w swo-
im tekście do mrocznych czasów III Rzeszy. 
Niech zatem wolno mi będzie – bez obawy 
o zarzut posłużenia się w replice argumenta-
cją ad Hitlerum – przywołać pewne zdarzenie 
z marca 1933 roku. Opanowany przez NSDAP 
Reichstag uchwalał w agresywnej atmosferze 
ustawę o specjalnych pełnomocnictwach dla 
rządu Rzeszy (znoszącą de facto ustrój demo-
kratyczny). Tylko jeden obecny  na sali – prze-
wodniczący frakcji parlamentarnej SPD Otto 
Wels – odważył się rzucić wyzwanie prosto 
w twarz Adolfa Hitlera: możecie zabrać nasze 
życie i naszą wolność, ale nie zabierzecie nam 
honoru. Jesteśmy bezbronni, ale silni naszą 
godnością. Ten samotny głos sprzeciwu, za-
pewne także wówczas „nie leżał w interesie“ 
wielu osób, a jednak pozostał w pamięci hi-
storycznej jako wzór zachowania w obliczu 
tworzącej się dyktatury. 

Jako współautor projektu uchwały przyjętej na majowym Zgromadzeniu 
Izby Adwokackiej w Łodzi poczułem się wywołany do tablicy publikacją 
p. mec. Andrzeja Bąka „Odznaczenia, zasługi, wątpliwości”.  
Nie ukrywam, że lekturze towarzyszyło rosnące – z każdym 
przeczytanym akapitem – zdziwienie. Uważam jednak, że otwarta 
debata – także o znacznej temperaturze dyskusji – w sprawach istotnych 
dla środowiska jest ważna.

Demontaż państwa?
GŁOS W DYSKUSJI
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Zaangażowanie polityczne?
CZYLI KILKA REFLEKSJI PO ZGROMADZENIU 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM IZBY ADWOKACKIEJ  
W ŁODZI 21 MAJA 2016 R.

Nie było żadnych 
„tylnych drzwi”!
REFLEKSJE I POLEMIKI

To niewątpliwie bardzo znaczące wydarzenie dla 
naszej grupy zawodowej, przedmiot rozmów, 
dyskusji, rozważań indywidualnych. Chcemy się 
w pierwszym rzędzie odnieść do uchwały Nr XII, 
dotyczącej wprost sporu politycznego, dzielącego 
społeczeństwo polskie.

Wniosek o podjęcie tej uchwały zaskoczył 
znaczną część uczestników Zgromadzenia, 
a sama uchwała poddana została pod głoso-
wanie w sposób pośpieszny, uniemożliwiający 
głębszą analizę i rozważenie zawartych w niej 
stwierdzeń. Zastrzeżenia co do sposobu proce-
dowania są tym bardziej zasadne, że uchwała zaj-
muje się bardzo ważnymi obecnie zagadnieniami 
społeczno-politycznymi.

Winna więc być wyważona zarówno w treści 
jak i w formie. Tymczasem zwłaszcza jej pierwsza 
część zawiera bardzo kategoryczne sformułowa-
nia, wskazujące przede wszystkim na polityczne 
zaangażowanie autorów. Swoją zdecydowaną 
treścią świadczy o wyborze opcji głoszonej przez 
opozycję parlamentarną (i pozaparlamentarną). 
Realizuje więc kierunek odmienny od przyjętego 
przez Naczelną Radę Adwokacką, zaprezento-
wany w ustnym wystąpieniu jej prezesa pod-
czas Zgromadzenia, to jest nieangażowania się 
Adwokatury w toczący się w Polsce spór politycz-
ny. Uważamy, że taki właśnie kierunek jest właści-
wy i zgodny z Prawem o Adwokaturze.

W tej sytuacji należałoby wyjaśnić, czemu 
uchwała Nr XII ma służyć i czy rzeczywiście podjęta 
została w interesie społeczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem interesu korporacji adwokackiej.

Trzeba tu przypomnieć informację zawartą 
w przemówieniu prezesa NRA Andrzeja Zwary 
o tym, że społeczność adwokacka podzielona jest 
w sympatiach politycznych mniej więcej po poło-
wie. Jeśli tak, to oczywiście błędnym jest przyjecie 
przez autorów uchwały założenia co do jedno-
litości stanowiska środowiska. To założenie jest 
również naruszeniem słusznego apelu zawartego 
w ostatnim akapicie uchwały, dotyczącego szacun-
ku dla oponentów politycznych, nawet jeśli stano-
wią oni mniejszość.

Sądzimy, że ta jednostronna deklaracja po-
lityczna Adwokatury może zniechęcić znaczną  

część społeczeństwa do środowiska adwo-
kackiego i podważyć zaufanie do niego, sko-
ro angażuje się ono tak gorliwie w spór po-
lityczny o wysokiej temperaturze, zajmując 
stanowisko odmienne od większości obywateli. 
Dzieje się tak w sytuacji bardzo złożonej i trud-
nej również w świetle obowiązującego prawa, 
jego uregulowań i niewątpliwych luk w tych  
uregulowaniach.

Rodzi się więc pytanie, czy zadaniem społecz-
nym Adwokatury ma być podgrzewanie tego 
sporu, czy też działanie na rzecz jego łagodze-
nia, na rzecz jedności społeczeństwa.

Bo przecież wyrażone w uchwale stanowisko 
charakterystyczne jest dla temperamentu ad-
wokackiego, przy użyciu właściwych dla niego 
efektów retorycznych. Zawiera przede wszystkim 
argumenty, jakimi posługujemy się broniąc inte-
resów naszych klientów, a wiec okoliczności dla 
nich korzystne z pominięciem tego, co nie może 
interesom tym służyć (§6 Zbioru zasad etyki ad-
wokackiej i godności zawodu z uwzględnieniem 
nakazów jego §8).

W tej sytuacji przypomnieć należy, że żaden 
układ polityczny – ani rządzący, ani ten w opo-
zycji – na przestrzeni ostatnich 25 lat państwa 
polskiego nie zwracał się do korporacji adwo-
kackiej o wsparcie w realizacji swoich planów. 
Przeciwnie – kolejne ekipy rządzące dąży-
ły do ograniczenia samorządności przy pomocy 
różnych rozwiązań. Niektóre z nich były zasadne, 
inne wyłącznie osłabiały grupę zawodową. Z tych 
względów uważamy uchwałę Nr XII za konfliktują-
cą i jako taką – niepotrzebną.

I jeszcze uwaga dotycząca sposobu prowa-
dzenia obrad. Otóż nie można limitować czasu 
wypowiedzi osób składających sprawozda-
nia z działalności Organów Izby. A tak stało 
się przy rzeczowej i pogłębionej wypowiedzi 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, adwo-
kata Andrzeja Bąka, która przerwana została 
przez prowadzącego obrady. Stwierdzamy rów-
nież, że po raz kolejny ograniczony uchwałą 
zgromadzenia nadmiernie, bo do 5 minut, został 
czas głosów w dyskusji i w rzeczywistości regu-
lowany był wedle uznania przewodniczącego  
Zgromadzenia.

M a m y  n a d z i e j ę ,  i ż  w  p r z ys z ł o ś c i  t e g o 
typu niedociągnięcia i błędy nie będą miały  
miejsca. 

UCHWAŁA nr XII
ZGROMADZENIA 
SPRAWOZDAWCZO- 
-WYBORCZEGO 
IZBY 
ADWOKACKIEJ  
W ŁODZI
Z DNIA 21 MAJA 
2016 R.
Powołaniem i obowiązkiem Adwokatury jest 
działanie w obronie praworządności i wolno-
ści obywatelskich. W ostatnich miesiącach 
większość parlamentarna, władza wyko-
nawcza, w tym Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej, postępują sprzecznie z Konstytucją 
i naruszają podstawowe zasady państwa 
prawnego. Podważanie autorytetu i kwestio-
nowanie kompetencji Sądów, w tym w szcze-
gólności Trybunału Konstytucyjnego i Sądu 
Najwyższego jest łamaniem zasady trójpo-
działu władz i bezpośrednim zagrożeniem dla 
wolności obywateli.

Istotą demokracji jest nie tylko wybieranie 
władzy ustawodawczej oraz rządy większości, 
ale także respektowanie zasady niezależności 
władzy sądowniczej i uwzględnianie praw 
mniejszości. Suwerenem, na którego wyborczy 
werdykt powołuje się partia rządząca, jest cały 
naród, a nie tylko jej wyborcy.

Władza wykonawcza nie może uzurpować 
sobie prawa do kontroli wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego i kwestionować decyzji nie-
zawisłych Sądów.

Z g r o m a d z e n i e  I z b y  A d w o k a c k i e j 
w Łodzi solidaryzuje się ze stanowiskiem Sądu 
Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, 
samorządów zawodów prawniczych, uniwer-
syteckich wydziałów prawa oraz innych śro-
dowisk i instytucji wzywających do przestrze-
gania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
i do przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowa-
nia od sędziów Trybunału prawidłowo wybra-
nych przez Sejm VII kadencji.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich ugru-
powań politycznych o zaniechanie używania 
wobec oponentów języka lekceważącego, ob-
raźliwego, wykluczającego oraz niezgodnego 
z podstawowymi zasadami kultury i szacunku 
dla innych. 

ADW. JADWIGA WALCZAK-KARCZEMSKA
ADW. JERZY WOJCIECH ZIELAK 

ADW. DR MACIEJ 
RAKOWSKI

„Kronika...”: Do redakcji „Kroniki...” nadesłano 
refleksje odnoszące się do ostatniego Zgroma-
dzenia Izby Łódzkiej, któremu pan przewodni-
czył. Mec. Jadwiga Walczak-Karczemska i mec. 
Jerzy Wojciech Zielak ocenili uchwałę nr XII 
Zgromadzenia dotyczącą sporu politycznego 
dzielącego społeczeństwo, jako podjętą po-
śpiesznie i w sposób uniemożliwiający głębszą 
analizę oraz rozważanie zawartych w niej tez. 
Zastrzeżenia dotyczą głównie… procedowania.
Adw. dr Maciej RAKOWSKI: Moim zadaniem było 
prowadzenie obrad Zgromadzenia i starałem się 
jak najlepiej wywiązać z tego obowiązku, który uwa-
żam za wielki zaszczyt. Uczestnicy Zgromadzenia 
zgłaszają projekty uchwał, a przewodniczący nie 
może ich cenzurować – każdy musi być poddany pod 
głosowanie. Projekt uchwały dotyczącej zagrożeń dla 
demokracji nie był wprowadzony „tylnymi drzwiami”, 
przeciwnie – został publicznie zaprezentowany, jego 
tekst wyświetlono, zatem każdy z obecnych mógł się 
z nim zapoznać. Nikt nie żądał przerwy, ani nie zgłosił 
zastrzeżeń proceduralnych. Głosowaliśmy, gdy nikt 
już nie chciał zabrać głosu w tej sprawie.

Uchwała została podjęta na zgromadzeniu ad-
wokatów, nie mam zatem wątpliwości, że zebrani 
wiedzieli, co się dzieje na sali, rozumieli projekt 
i byli świadomi, nad czym głosują. Tekst dotyczył 
spraw powszechnie znanych, w których każdy 
miał wyrobiony pogląd, nie miał więc kłopotów 
z odniesieniem się do przedstawionego projektu. 
Uchwałę podjęto miażdżącą większością głosów. 
Sugerowanie, że adwokaci poparli ją w wyniku po-
śpiechu i bez głębszej analizy problemu, jest niesto-
sowne wobec kolegów, którzy głosowali świadomie 
i z rozwagą.

Autorzy wskazują na rzekomy pośpiech, ale nie 
tłumaczą, jak – ich zdaniem – powinna była wyglą-
dać praca nad tym projektem, by nie była „pośpiesz-
na”. Miałem zarządzić przerwę do kolejnego dnia 
obrad? A może przełożyć głosowanie na kolejne 
Zgromadzenie, czyli o rok? To znamienne, że auto-
rom listu przeszkadza rzekomy pośpiech w pracach 
nad naszą uchwałą, a nocne głosowania nad ustawą 
o Trybunale ich nie oburzyły.

A zarzut zaskoczenia projektem?
Cóż – na sali sądowej każdy adwokat musi umieć re-
agować na różne wnioski i sytuacje, to nasz zawód. 
Trudno mi uwierzyć, że ktoś został tak zaskoczony 
projektem uchwały, że nie wiedział, jak ma postąpić 
podczas głosowania. Wnioskodawcy nie naruszyli 
regulaminu obrad przedstawiając projekt w dniu 
Zgromadzenia.

Abstrahując od zarzutów proceduralnych: jakie 
jest pana zdanie o celowości uchwały? Czy sfor-
mułowania w niej zawarte są zbyt ostre? Czy 
podjęcie uchwały może wpłynąć negatywnie 
na wizerunek adwokatury?
Uchwała była potrzebna i cieszę się, że została pod-
jęta. Gdy atakowane są fundamenty demokracji, nie 
możemy milczeć. I to nie jest kwestia odwagi, inte-
resu, czy budowania wizerunku, ale racji stanu i ele-
mentarnej przyzwoitości. Sformułowania uchwały 
były adekwatne do skali psucia państwa, nie mia-
łem wrażenia, że użyto zbyt ostrych słów. Nie wiem, 
skąd autorzy wystąpienia czerpią wiedzę, że w spra-
wie oceny działań obozu rządzącego społeczność 
adwokacka jest podzielona na dwie mniej więcej 
równe części. Nasze głosowanie pokazało, że jest 
zupełnie inaczej i zapewne to ich najbardziej boli.

W liście przywołano słowa prezesa Zwary, które 
także wymagają komentarza. Rzeczywiście – ad-
wokatura musi być apolityczna, czyli nie może wią-
zać się z konkretną partią, ale nie może być ślepa 
i niema w sprawach publicznych. Tymczasem 
ustępujący prezes sam należał do partii do nie-
dawna rządzącej, a po tym, jak straciła władzę, miał 
wyraźny kłopot z odnalezieniem się w debacie  
publicznej i – niestety – wybrał milczenie.

Ale sam pan jest nie tylko adwokatem, ale i po-
litykiem...
Działalności samorządowej staram się nie mieszać 
z polityczną, zresztą od 12 lat jestem bezpartyjny. 
Wystąpiłem z SLD protestując przeciw stylowi rzą-
dzenia, właśnie dlatego tak bardzo złoszczą mnie 
wyznawcy „dobrej zmiany”.

Czy, jak mówią autorzy „refleksji”, adwokatura 
łódzka podejmując kontrowersyjną uchwałę 
gorliwie angażuje się w spór polityczny i zajmuje 
stanowisko odmienne od większości obywateli?
To nie był udział w sporze politycznym, ale obrona 
podstawowych wartości ustrojowych. Gdy chodzi 
o imponderabilia, będę mówił to, co myślę, nie 
zastanawiając się, czy większość społeczeństwa 
myśli podobnie, czy inaczej. Cieszę się, że taką po-
stawę przyjęli autorzy uchwały i ci, którzy ją poparli. 
W tym przypadku nie miałem zamiaru zastanawiać 
się, czy przypadkiem większość naszych rodaków 
nie uważa sędziów Trybunału za zbędnych inteli-
gencików, którzy nie robią nic pożytecznego, a kasę 
biorą. To samo myślą o nas. Autorzy listu po prostu 
mnie zasmucili. Z niedowierzaniem odczytałem ich 
sugestię, że adwokatura powinna głosić to, co chce 
usłyszeć gawiedź.

Jaka jest więc w obecnej sytuacji rola adwoka-
tury? Czy w ogóle powinniśmy zajmować stano-
wisko jako środowisko?
W toczącym się sporze adwokatura nie odgrywa 
żadnej roli, nikt się z nami nie liczy, nikt nie słucha. 
Uchwałę podjęliśmy dla siebie, ale właśnie dlatego 
dobrze, że została podjęta.

Czy adwokatura powinna zatem zabierać głos 
w debacie publicznej dotyczącej problemów 
ustrojowych? Czy raczej winniśmy myśleć ka-
tegoriami, iż do nas należy jedynie stosowanie 
prawa stanowionego i przeprowadzanie społe-
czeństwa przez jego meandry?
Gdybyśmy mieli przyjąć, że mamy milczeć w spra-
wach ustrojowych i tylko uczestniczyć w stosowaniu 
prawa ustanowionego przez rządzących, to byłoby 
wejście w rolę, w jakiej adwokatów widziały reżimy 
totalitarne różnej maści.

Jak pan się odniesie do zarzutu stosowania 
ograniczeń czasowych i przerwania wystąpienia 
adw. Andrzeja Bąka?
Przewodniczący ma zapewnić sprawny, zgodny 
z procedurą przebieg obrad i musi równo traktować 
wszystkich uczestników debaty. Ograniczenia czaso-
we są przyjmowane przez Zgromadzenie w zasadzie 
bez sprzeciwu. Gdy zebrani ustalą długość przemó-
wień, to przewodniczący ma to wyegzekwować, 
niezależnie od tego, kto jest na mównicy.

Z wystąpieniem adw. Bąka był problem, który już 
występował w przeszłości. Zabierając głos w celu 
przedstawienia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
mógł przemawiać jedynie na temat prac i wniosków 
Komisji, bowiem tylko do tego został przez Komisję 
upoważniony. Gdy jednak obszernie wypowiadał 
się na różne inne tematy, na dodatek przekraczając 
ustalony przez Zgromadzenie czas wystąpienia, mu-
siałem zareagować, przy czym jedynie apelowałem 
o zakończenie przemowy. Szkoda, że autorzy listu 
nie dostrzegają, że w punkcie „sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej” mogło być tylko zaprezentowane spra-
wozdanie tej komisji, a „rzeczową i pogłębioną wy-
powiedź” można było przedstawić podczas dyskusji.

Mam wrażenie, że większość koleżanek i kolegów 
zadania przewodniczącego obrad pojmuje podobnie. 
Jeśli zmienią zdanie i uznają, że każdy powinien prze-
mawiać, jak długo zechce i na każdy temat, niezależ-
nie od punktu porządku obrad, to wówczas prowa-
dzenie obrad powinni powierzyć komuś innemu. 

Z ADW. DR. MACIEJEM RAKOWSKIM 
ROZMAWIAŁA ADW. KATARZYNA 
PIOTROWSKA-MAŃKO
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Tajemnica pamiętnika  
– nie wie o niej nikt!

ADW. DR MAGDALENA 
MATUSIAK-FRĄCCZAK

A d w o k at ó w  n i e  t r z e b a  p r z e k o n y w a ć 
o tym, jak ważna jest tajemnica zawodo-
wa, jest to jedno z imponderabiliów zajęcia. 
Ochronę tajemnic zawodowych zapewnia 
prawodawstwo wszystkich cywilizowanych 
państw świata. Stąd też tylko pozornie może 
się wydawać, że w XXI w. tajemnice zawodowe 
nie stają przed wyzwaniami. Zagrożenia dla 
chronionych informacji nadal istnieją, tylko 
przybierają nową postać.

Tajemnica zawodowa to swoista relacja 
pomiędzy podmiotem przekazującym in-
formację objętą tajemnicą a adresatem 
przekazanych informacji. Adresat jest zo-
bowiązany do nieujawniania przedstawio-
nych mu treści. W tę relację często chcą 
ingerować podmioty trzecie, zwłaszcza przed-
stawiciele władzy publicznej. Żadna z tajem-
nic nie jest przy tym absolutna. Dlatego też 
stale aktualne jest pytanie, w jakich sytu-
acjach i jak daleko ta ingerencja z zewnątrz 

może mieć miejsce.
Odpowiedzi na to pytanie szukali 

prelegenci i prowadzący konferen-
cję: dziekan Izby Adwokackiej 

w  Ł o d z i ,  a d w .  J a r o s ł a w 
Zdzisław Szymański, któ-

r y  s p r a w n i e  ł ą c z y ł 
wątki  poszczegól-
n y c h  r e f e r a t ó w 

i wprowadzał słucha-
czy  w kolejne  tematy 

wystąpień. Referat wpro-
wadzający został wygłoszo-

ny przez łódzkiego Prokuratora 
Regionalnego Jarosława Szuberta. 

Przedstawił on podstawowe informacje, 
w jakich sytuacjach organa ścigania sięga-

ją po informacje objęte tajemnicą, stawiając 
tezę, że czynią to wyłącznie w ostateczności 
i niezwykle rzadko.

Informacje dotyczące istotnych aspek-
tów tajemnicy lekarskiej  przedstawił 
uczestnikom Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Łodzi Januariusz Kaczmarek. Największe 
zainteresowanie wzbudziła część referatu 
poświęcona zmianom w przepisach regu-
lujących dostęp do informacji medycznych 
dotyczących pacjenta po jego śmierci, doko-
nanym ustawą z 10 czerwca 2016 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. poz. 1070, 
która wśród lekarzy wzbudza wątpliwości 
interpretacyjne. Po śmierci pacjenta zgo-

dę na ujawnienie informacji objętych tajem-
nicą lekarską będzie mogła wyrazić osoba 
bliska, chyba że inna osoba bliska się temu 
sprzeciwi (art. 40 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty, Dz. U. 2015, poz. 464, ze zm.; 
art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta ,  Dz .  U.  2016,  poz .  186,  823  
i 960, ze zm.).

Redaktor Mira Suchodolska z „Dziennika 
Gazety Prawnej” przedstawiła referat pod pro-
wokacyjnym tytułem Dziennikarz jak ksiądz?, 
w którym opowiedziała o sytuacjach narusze-
nia tajemnicy dziennikarskiej zarówno ze stro-
ny organów ścigania, jak i samych dziennika-
rzy. O ile zakładam, że większość słuchaczy 
zapamiętała głównie historię o osobistych 
perypetiach prelegentki związanych z chęcią 
zachowania w tajemnicy danych informa-
tora do reportażu o dostępności dynami-
tu na Górnym Śląsku, o tyle moją uwagę zwró-
cił inny fragment. Chodzi o kazus dziennikarzy 
„Gazety Wyborczej”, którzy w celu ratowania 
redakcji ujawnili organom ścigania oraz publi-
ce dane swoich informatorów. Skutkiem tego 
zachowania był dla nich całkowity ostracyzm 
zawodowy.

Referat dotyczący specyfiki tajemnicy za-
wodowej radcy prawnego na tle standardów 
europejskich wygłosił radca prawny dr Marcin 
Górski. Jak się okazało w toku konferencji, za-
równo on, jak i dziekan adw. Jarosław Zdzisław 
Szymański byli w ostatnim czasie naraże-
ni na próby, na szczęście nieudane, naruszenia 
tajemnicy zawodowej. W wystąpieniu wskazał 
on, że obie tajemnice, adwokacka i radcow-
ska, są chronione niemalże w identycznym 
stopniu. Niemniej orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości UE wskazuje, że ochrona nie 
dotyczy prawników (jak radców prawnych) 
zatrudnionych na etacie, tzw. in-house’ów, 
gdyż wychodzi z założenia, że umowa o pracę 
wyklucza niezależność. Marcin Górski skry-
tykował to podejście, wskazując, że polskie 
przepisy gwarantują radcom prawnym za-
trudnionym na etacie niezależność od praco-
dawcy przy wykonywaniu czynności zawodo-
wych. Postawił też prowokacyjną tezę, której 
sprzeciwił się siedzący na sali adw. Dariusz 
Wojnar, że prawnik zatrudniony na etacie 
i chroniony kodeksem pracy okresem wy-
powiedzenia, mający prawo do urlopu oraz 
innych świadczeń jest bardziej niezależny 
niż prawnik związany z klientem wyłącznie 
umową zlecenia, którą można wypowiedzieć 
w każdej chwili.

P r o f .  d r  h a b .  a d w .  J e r z y  G i e z e k 
z Izby Wrocławskiej przedstawił referat 
odnoszący się do tajemnicy adwokackiej. 
Zaznaczał, że tajemnica adwokacka nie jest 
absolutna, jednak decyzja o ujawnieniu lub 
nie konkretnych informacji powinna być 
wspólną decyzją adwokata i jego klienta. 
Następnie prelegent omówił wpływ nowe-
lizacji art. 168a k.p.k. na ochronę tajemnicy 
adwokackiej w postępowaniu karnym i po-
stawił tezę, że mimo brzmienia tego przepisu 
można obronić tezę, że przeprowadzenie do-
wodu z naruszeniem tajemnicy obrończej jest 
niedopuszczalne. 

Krótki opis kolejnego wystąpienia jest 
dla mnie w pewnym sensie niezręczny. 
Przedstawiłam w nim wybrane orzeczenia są-
dów innych państw (w tym systemu Common 
Law, jak Zjednoczone Królestwo, Australia, 
Kanada czy Zimbabwe oraz systemu konty-
nentalnego, jak Francja, Belgia i Niderlandy) 
w przedmiocie tajemnicy adwokackiej odno-
szące się do zwalniania z tajemnicy ze wzglę-
du na dobro wymiaru sprawiedliwości oraz 
porządek i bezpieczeństwo publiczne. W dal-
szej kolejności omówiłam zasady dotyczące 
utrwalania rozmów adwokata z klientem 
w ramach czynności operacyjnych podejmo-
wanych przez organy ścigania.

Zamykający referat wygłosił sędzia Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi Piotr Feliniak, któ-
ry konkludował w oparciu o przytoczone 
orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów 
Apelacyjnych, że sądy rozumieją znaczenie ta-
jemnic zawodowych i będą starały się je chro-
nić w jak najszerszym zakresie.

J a k i e  z  K o n fe re n c j i  p ł y n ą  w n i o s k i ? 
Niewątpliwie tajemnice zawodowe są istot-
ne, co było przedmiotem zgody ze strony 
wszystkich prelegentów. Przedstawiciele 
sądownictwa i prokuratury stwierdzili prze-
cież, że po informacje objęte tajemnicami 
zawodowymi należy sięgać tylko w osta-
teczności i po wyczerpaniu innych środków 
dowodowych. Powstaje zatem pytanie, skąd 
biorą się problemy. Otóż powstają one naj-
częściej na dole, przy stosowaniu prawa 
przez szeregowych funkcjonariuszy policji, 
prokuratorów i sędziów szczebla rejonowe-
go. Pokusa pójścia po linii najmniejszego 
oporu nadal jest duża. Co powinni więc robić 
przedstawiciele zawodów objętych tajemnicą? 
Jak podsumował Piotr Feliniak – odwoływać 
się i wykorzystywać pełną ścieżkę odwoław-
czą. Szeregowym przedstawicielom poszcze-
gólnych zawodów wsparcie powinny oferować 
również ich samorządy. 

Konferencja „Współczesne wyzwania dla tajemnicy 
zawodowej” zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka 
oraz Komisję Parlamentarno-Prawną przy Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Łodzi odbyła się 29 września 
w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Udział w niej 
wzięli adwokaci oraz radcy prawni z całej 
Polski, a także przedstawiciele sędziów, 
prokuratorów, lekarzy, dziennikarzy 
i innych zawodów, których 
wykonywanie wiąże się 
z obowiązkiem dochowania 
tajemnicy.
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W ramach akcji prawnicy (adwokaci, rad-
cowie prawni, aplikanci, sędziowie, pra-
cownicy naukowi, pracownicy organiza-
cji pozarządowych) prowadzą w szkołach 
gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych 
lekcje na temat znaczenia Konstytucji. 
W dniach  17-23  paźdz iernika  odbyła 
się II edycja Tygodnia Konstytucyjnego, w któ-
rej uczestniczyło 350 szkół oraz 380 prawni-
ków. Zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia 
w lekcjach uczestniczyło ok. 36 tys. uczniów 
w całej Polsce. Adwokatura odegrała w tym 
rolę niebagatelną, bowiem w projekcie wzię-
ło udział 204 adwokatów i aplikantów ad-
wokackich. Projekt był objęty honorowym 
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Zajęcia poświęcone ustawie zasadni-

czej  opierały się na dyskusji ,  debacie 
wymagającej refleksji i  wspólnego po-
szukiwania argumentów. Prawnicy zapre-
zentowali kazusy oparte na autentycznych 
wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, które 
mogły być interesujące dla młodzieży (m.in. 
dotyczące prawa do nauki, wolności słowa, 
organizacji zgromadzeń spontanicznych). 
Bez wątpienia mamy w Polsce do wyko-
nania pracę edukacyjną i stworzenie swo-
istego patriotyzmu konstytucyjnego, czyli 
przekonania o istotności Konstytucji jako 
nadrzędnego zbioru zasad, który jest waż-
niejszy niż  „zwykłe” prawo. Prawnicy, 
w tym adwokaci ,  mają  tu  szczególną 
rolę do odegrania. Środowisko prawnicze 
powinno brać czynny udział w propagowa-

niu i wspieraniu działań oraz inicjatyw ma-
jących wpływ na postawy i zachowania spo-
łeczne. Istotna rola środowiska prawniczego 
i jego pozycja jako podmiotu inspirującego 
aktywność obywateli i misję kształtowa-
nia ładu społecznego wynika także z jego 
szczególnie cennej wiedzy i kompetencji. 
Powinniśmy wykazywać gotowość i umiejęt-
ność współpracy z innymi podmiotami w sta-
raniach o respekt dla prawa oraz szacunek 
dla innego człowieka, podejmować wolną 
debatę na temat praw i wolności będących 
naszym wspólnym dobrem oraz współdzia-
łać na rzecz naszych wspólnych interesów. 
Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy pla-
nuje III edycję Tygodnia Konstytucyjnego już  
na wiosnę. 

Tak jak w poprzedniej decyzji, gdy spotkałam 
się z uczniami XV LO, tak i obecnie przekona-
łam się, że uczniowie dostrzegają trójpodział 
władz, że obowiązkiem parlamentu, prezydenta 
i rządu jest jego przestrzeganie, że sądy i sę-
dziowie są niezależni i niezawiśli, a sędziowie 
konstytucyjni powinni stać na straży demokra-
tycznego państwa prawa, wolności i praw czło-
wieka i obywatela.

Podczas rozmowy padały pytania o aktualną 
sytuację, o Trybunał Konstytucyjny. Co ciekawe, 

najwięcej mieli ich uczniowie klasy pierwszej, 
a dyskusja podczas spotkania z nimi była naj-
żywsza i najbardziej interesująca. Padały tak-
że oczywiście pytania praktyczne: „jak dostać 
się na prawo?”, „czy trzeba się dużo uczyć?”, 
„który rok jest najtrudniejszy?”, ale sam prze-
bieg lekcji skłania do refleksji: dobrze byłoby, 
gdyby na Wydziale Prawa i Administracji poja-
wili się tak aktywni i dojrzali studenci.

Tydzień Konstytucyjny  to  doskonała  
okazja, by porozmawiać o prawie z uczniami 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To na-
uka nie tylko dla uczniów, ale także dla nas 
prawników-praktyków i pracowników na-
ukowych: pokazuje, jak młodzież rozumie 
Konstytucję, ustrój i ich znaczenie dla ochro-
ny wolności i praw człowieka. Wskazuje, 
jak przeciwdziałać nastrojom skrajnym, 
k o n t e s t u j ą c y m  d e m o k rat y c z n e  i n s t y -
tucje, które znajdują zwolenników naj-
częściej wśród przedstawicieli młodego  
pokolenia. 

Tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak 
samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy 
przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest 
doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo 
łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie 
przyszło do głowy hulać zanadto – mówiła prof. Ewa Łętowska w związku 
z organizowaną przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy akcją 
edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja.

Młodzież rozumie istotę Konstytucji, 
jej znaczenie dla demokratycznego 
i obywatelskiego społeczeństwa. Przekonałam 
się o tym podczas II edycji Tygodnia 
Konstytucyjnego i prowadzenia lekcji 
o ustawie zasadniczej z uczniami klas o profilu 
prawniczym w jednej z najlepszych szkół 
w Łodzi – w XXI LO.

Tydzień Konstytucyjny  
w polskich szkołach

Uczniowie wiedzą,
czym powinno  
być prawo!

ADW. SYLWIA 
GREGORCZYK-ABRAM

 KOORDYNATORKA TYGODNIA 
KONSTYTUCYJNEGO, CZŁONKINI 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  
IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY.

ADW. DR HAB. ANNA 
RAKOWSKA-TRELA

FOT. : ARCHIWUM STOWARZYSZENIA IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY
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ADW. DARIUSZ WOJNAR

Po raz pierwszy też dyskutowaliśmy szerzej nie tylko o samej reklamie. Uznaliśmy, że konieczna jest 
refleksja nad działaniami wizerunkowymi, odpowiedź na pytanie, jaki mają cel i jak mogą wpły-
wać na naszą codzienną pracę. Refleksja nad reklamą – by podjąć próbę samookreślenia się środo-
wiska. Refleksja nad konkurencją – ponieważ najwyższy czas traktować łamanie reguł ustalonych 
w naszej deontologii jako czyny nieuczciwe oraz wykorzystać dostępne prawem środki do walki 
z nieuczciwą zewnętrzną konkurencją – kiedyś biurami pisania podań, teraz kancelariami prawnymi.

Rozmowa na temat wizerunku odbywała się w trudnym (medialnie) dla adwokatury czasie. 
Wspomniał o tym dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Szymański, otwierając konferencję wspólnie 
z dziekan ORA w Warszawie, adw. Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską. W konferencji uczestniczyło 
176 adwokatów z całej Polski: coraz więcej osób bierze udział w podobnych spotkaniach i coraz wię-
cej izb się w tę dyskusję włącza (tydzień wcześniej odbyła się debata wrocławska, a tydzień później 
debata w Szczawnicy, organizowana przez kolegów z Krakowa). Otwiera to pole wspólnej pracy 
nad jednolitym wizerunkiem adwokatury i możliwości przeniesienia pomysłów poszczególnych 
izb na grunt ogólnopolski. Nawet jeśli wydaje się, że kolejny raz rozmawiamy o tym samym, jak za-
uważyła adw. Aleksandra Bierzgalska: robimy to w coraz szerszym gronie, a do wielu adwokatów 

dociera, że samodzielnie nie jesteśmy w stanie 
walczyć ze stereotypami dotyczącymi naszego 
zawodu.

MIĘKKO I INTERPERSONALNIE
Rzetelnością i profesjonalizmem każdy z nas 
może budować własną markę. Podkreślono 
konieczność samodoskonalenia się, byśmy 
postrzegani byli jako skuteczni specjaliści 
o dużej wiedzy. Po raz pierwszy tak często 
mówiono o konieczności zdobycia softskills, 
czyli budowania kompetencji miękkich, umie-
jętności interpersonalnych. Adwokat Wojciech 
Bergier słusznie twierdzi, że to, jak każdy 
z nas jest postrzegany przez klientów, wpły-
wa na wizerunek całej adwokatury. Także 
mec. Jerzy Naumann potwierdził, że reputacja 
poszczególnych adwokatów składa się na wi-
zerunek całego środowiska. Potrzebny jest za-
tem wizerunek, z którym utożsamiałoby się 

całe środowisko i który tworzyłby markę ad-
wokatury. Ma to szczególne znaczenie m.in. 
w kontakcie z mediami. Przypomniał to w wy-
kładzie red. Marek Kacprzak – bez określe-
nia, jak i dlaczego chcemy być postrzegani, 
nie da się zbudować sprawnej komunikacji 
w środowisku i z klientami.

J e d n o l i t y  w i z e r u n e k  k o n i e c z -
n y  j e s t  w  k a żd y m  k o n t a k c i e  k l i e n t a 
z naszą marką – to wnioski z rekomen-
dacji dr Anny Łaszkiewicz z Uniwersytetu 
Łódzkiego. To klienci pozytywnie weryfiku-
ją naszą markę i polecają nas. Stykają się 
z adwokaturą nie tylko w kancelariach, ale 
też na stronach internetowych izb, forach 

i portalach społecznościowych; powinniśmy 
zatem zadbać, by nasz przekaz był jednolity.

Dr Łaszkiewicz stwierdziła, że tak naprawdę 
nie tworzymy wizerunku, tylko tożsamość. 
Wizerunek zaś jest tym, co widzą klienci. Z ich 
perspektywy ważny jest dobry kontakt z nami, 
nasz udział w społeczności lokalnej, otwartość 
i transparentność utrwalające dobrą reputa-
cję. Dr Łaszkiewicz zwróciła uwagę, że w spo-
łecznym odbiorze szkodzi nam, że prowadzo-
ne dotąd przez izby kampanie wizerunkowe 
miały różne logotypy, odsyłały na różne strony 
internetowe i portale. Rozproszenie komuni-
katów działa niekorzystnie. Rolą NRA powinna 
być więc dbałość o wspólny „szyld”.

Dzięki wypracowaniu jednolitych wartości, 
narzędzi i formatów – także dzięki połączone-
mu budżetowi – łatwiej i szybciej zbudujemy 
pozytywny wizerunek środowiska. Obraz ad-
wokatów jako osób nie tylko reprezentujących 

klienta w sądzie, ale wspierających go i dora-
dzających mu w każdej sprawie, na każdym 
etapie życia. O konieczności zbudowania pro-
fesjonalnej usługi adwokackiej, odróżniającej 
nas od innych podmiotów, mówił adw. Michał 
Fertak. Adw. Grzegorz Prigan wskazał na ist-
niejący, niestety, rozdźwięk między wartościa-
mi, jakie adwokatura nosi na sztandarach, 
a tym, jak jest w rzeczywistości postrzegana. 
Musimy zdefiniować, jakie zasady adwokatu-
ra wyznaje w sferze publicznej, żebyśmy byli 
dumni z tego, że jesteśmy członkami tej orga-
nizacji – mówił.

Nie wspomina się o tym, że klienci wygry-
wają sprawy nie dzięki korzystnym wyrokom 

sądów, ale dzięki temu, że adwokaci przekona-
li ich, by do tych sądów się zwrócili i żmudną 
pracą do takich orzeczeń doprowadzili. Adw. 
Marek Markiewicz podkreślał, że są sytuacje 
w życiu publicznym, gdy adwokaci mają pra-
wo się wypowiadać, a ten głos powinien być 
słyszalny. Nasz prestiż powinien się opie-
rać na budowaniu pozycji moralnej.

Pamiętać jednak należy, że akcje wizerun-
kowe nie mają służyć zdobywaniu klientów, 
a ociepleniu wizerunku adwokatów.

CZEGO DŹWIGNIĄ JEST REKLAMA?
Temat drugiego panelu konferencji był tyleż 
kontrowersyjny, co prowokujący do dyskusji. 
Głośno zabrzmiało pytanie, czy reklama jest 
nam potrzebna i czy sprawi, że nasze kancela-
rie zapełnią się klientami. Adwokatów jest co-
raz więcej, a klientów coraz mniej. Obecność 
w internecie, fanpage, wpisy na blogach dają 

możliwości tworzenia treści, które mogą być 
uznane za reklamę. Łatwo o przykłady promo-
wania własnych usług, a nawet nieuczciwej 
konkurencji. Jak więc złagodzenie zakazu re-
klamy wpłynęłoby na takie praktyki? Pytanie, 
jak reklama ma się do naszego kodeksu etyki?

W  t y m  k o n t e k ś c i e  w y s t ą p i e n i e  
adw. Karola Orzechowskiego powinno nas 
skłonić do poważnej refleksji. Trudno po-
godzić się z jego twierdzeniem, że zakaz re-
klamy w formie zapisanej w kodeksie etyki 
dziś nie istnieje. Nie można jednak nie przy-
znać mu racji, gdy mówi, że podział między 
reklamą a prawem do informowania o swej 
działalności staje się fikcyjny. Przez to  

Na konferencji poświęconej wizerunkowi 
adwokatury, reklamie i konkurencji spotkaliśmy 
się w Łodzi 8 października podczas trzeciego 
takiego wydarzenia, ale pierwszego wspólnie 
przygotowanego przez dwa środowiska  
– ORA w Warszawie i Łodzi.

Adwokatura:  
wizerunek – reklama – konkurencja

FOT. : MICHAŁ BOROWSKI (4)
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pewne zakazy nie są jednoznacznie rozumiane, także przez organa, które powinny zajmować się 
egzekwowaniem ich przestrzegania.

Bliższy jest mi pogląd adw. Bartosza Przeciechowskiego, dla którego rzeczywistość jest jedynie 
impulsem do korekty norm, a nie zniesienia zakazu reklamy. Jeśli bowiem teraz faktycznie zakaz nie 
istnieje, to co się stanie, jeśli zostanie on zliberalizowany bądź zniesiony? Te wątpliwości podkreśla-
ła adw. Joanna Jędrzejak, zwracając uwagę na brak narzędzi weryfikujących, czy przekaz formułowa-
ny przez adwokata jest rzetelny, nie godzi w wizerunek jego i całej adwokatury. Pamiętajmy, że re-
klama może mieć wpływ na reputację adwokata, niekoniecznie w sensie pozytywnym.

Panel zakończył adw. Andrzej Malicki, puentując wcześniejsze wypowiedzi powtarzaną od dekady, 
ale wciąż aktualną uwagą o potrzebie takiego precyzowania zasad etyki i godności zawodu, by prze-
pisy nie były wewnętrznie sprzeczne, wieloznaczne, niejasne. Pozbawiony takich cech zakaz reklamy 
może stanowić jeden z elementów wyróżniających nasz zawód.

KONKURENCJA A TAJEMNICA ZAWODOWA
Trzeci panel przyniósł wnioski, by konkurować nie wewnątrz środowiska, a z innymi podmiota-

mi na rynku usług prawnych, podmiotami spoza adwokatury, nieprofesjonalnymi. Problem 
oczywiście w tym, że podmioty te kierują się w działalności wyłącznie korzyściami eko-

nomicznymi, często wprowadzając odbiorców usług prawnych w błąd, nie informując, 
kto będzie te usługi świadczył. Obroną naszego środowiska profesjonalnego winno 

być podkreślanie przewag konkurencyjnych: bezwzględne zachowanie tajemni-
cy zawodowej, ubezpieczenie od odpowiedzialności, dające bezpieczeństwo 

korzystania z naszych usług, wewnętrzne reguły dotyczące sposobu pro-
wadzenia spraw. Konkurować możemy też jakością, wynikającą z wie-

dzy i doświadczenia. To otwiera dyskusję o specjalizacji na nowe 
obszary.

Wspomniała o tym w swoim wystąpieniu adw. Małgorzata 
Weredyńska-Szpakowska, widząc w specjalizacji, popartej 

silnym umocowaniem merytorycznym do prowadzenia 
spraw z wybranego obszaru, jeden ze sposobów zdo-
bywania przewagi konkurencyjnej. Jej zdaniem spe-

cjalizacja zawodowa de facto już istnieje i jest odpowie-
dzią na oczekiwania rynku. W tym miejscu nie chcę rozwijać 

wątku, ale warto powiedzieć o wątpliwościach, jakie zostały 
sformułowane w kontekście bezwzględnego zakazu posługiwania 

się określeniami ocennymi: czy używanie tytułu specjalisty sugero-
wałoby, że ci, którzy się nim posługują, są lepsi od innych adwokatów?

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY TAK, STEREOTYPY – NIE!
Z przebiegu dyskusji jasno wynika świadomość, że żadna akcja wizerunkowa 

nie będzie wpływała bezpośrednio na liczbę klientów, że każdy z nas indywidualnie 
buduje swoją reputację zawodową, a aktywność samorządu może nam w tym wyłącz-

nie pomóc, odkłamując fałszywe stereotypy. Ważne, że powoli przebija się w środowisku 
świadomość, że realizowanie tzw. akcji wizerunkowych nie jest możliwe, jeśli nie włączą się 

w to nasi koledzy – kosztem swojego czasu.
Pogratulujmy zatem organizatorom Tygodnia Konstytucyjnego, podziękujmy kolegom 

z Gdańska za akcję edukacyjną, którą realizuje z powodzeniem również moja izba łódz-
ka nie tylko w szkołach i na uniwersytetach trzeciego wieku (akcja w komunikacji miej-
skiej i kolei aglomeracyjnej – Adwokat pomaga), kolegom z Katowic i Opola za innowa-
cyjność i odwagę w poszukiwaniu nowych form (bitwa prawna). Nie mogę nie wspomnieć 
i o tym, że adwokatura jest także kobietą1. To wszystko wpływa na sposób postrzegania adwokatury  
i adwokatów.

Uczestnicy konferencji przyjęli stanowisko, dopominając się takiej redystrybucji składek samorzą-
dowych, by nie tylko centralnie, ale przed wszystkim lokalnie samorząd mógł wspierać kreatywność 
młodych kolegów. Bo to oni są najliczniej i najbardziej zaangażowani w pracę nad poprawą wize-
runku. Komunikat nie jest skierowany wyłącznie do NRA, ale przede wszystkim do kolegów, którzy 
zasiadają w okręgowych radach adwokackich, bo to właśnie tam zapadają decyzje o wspieraniu tak 
potrzebnej nam formy samorządowej działalności – i tam powinna nastąpić zmiana mentalności. 

1  Odwołuję się do filmu zaprezentowanego po raz pierwszy na jubileuszu ORA w Bydgoszczy.

Ocenie w skali od 1 do 5 podlegała organiza-
cja, komunikacja wydarzenia, merytoryka i do-
bór prelegentów. Ankieta składała się z ośmiu 
pytań. Za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej rozesłano ją do wszystkich uczestników 
konferencji.

– Przeprowadzenie ankiety jest pomysłem 
nowym w pracach komisji, ale niosącym 
wiele informacji, z których możemy czerpać 
doświadczenia na przyszłość – powiedziała 
przewodnicząca Komisji Wizerunkowej ORA 
w Łodzi, adw. Aleksandra Bierzgalska.

Pierwsze pytanie to, w jakim stopniu konfe-
rencja spełniła oczekiwania gości. Najwięcej 
odpowiadających wskazało na ocenę dobrą 
(4). Bardzo wysoko (na 5) oceniona została 
organizacja konferencji oraz jej komuniko-
wanie za pośrednictwem strony interneto-
wej, Facebooka i poczty elektronicznej. Taką 
samą notę przyznano zaproszonym eksper-
tom zewnętrznym: dr. Annie Łaszkiewicz i red. 
Markowi Kacprzakowi.

Adwokatów poproszono także o ocenę po-
szczególnych paneli. Najwyższą notę uzyskał 
pierwszy panel zatytułowany Budowanie 
wizerunku adwokatury wobec aktual-
nych potrzeb pracy adwokackiej. W ostat-
nim pytaniu poproszono o uwagi, sugestie  
i opinie.

Wielu adwokatów pogratulowało nam od-
wagi i inicjatywy w podejmowaniu trudnych 

zagadnień. Wśród odpowiedzi pojawiły się 
także cenne wskazówki dotyczące zbyt krót-
kich ram czasowych przewidzianych dla za-
dawania pytań od publiczności i wspólnej 
dyskusji. Zasugerowano również, że przy tak 
rozbudowanej i ciekawej materii konieczna 
jest zmiana formuły konferencji – z jedno-
dniowej na dwudniowe wydarzenie. O pod-
sumowanie ocen i uwag zawartych w an-
kiecie poproszono przewodniczącą Komisji 
Wizerunkowej ORA w Łodzi, adw. Aleksandrę 
Bierzgalską:

– Konferencja Adwokatura. Wizerunek. 
Reklama. Konkurencja jest kolejnym spotka-
niem o skali ogólnopolskiej organizowanym 
w Łodzi przez Komisję Wizerunkową. W imie-
niu całego zespołu powiem, że jest mi bardzo 
miło, że nasza praca została tak pozytywnie 
oceniona. Zebrane opinie są bardzo dobre, więc 
zwyczajnie i po ludzku cieszymy się gratulacja-
mi. Nasza uwaga koncentruje się jednak na tych 
opiniach, które wskazują, co możemy popra-
wić. Mam nadzieję, że wszystkie zebrane uwagi 
uczestników pozwolą nam utrzymać wysoki 
poziom wydarzeń organizowanych w naszym 
mieście. Tak, by adwokaci biorący udział w ko-
lejnej łódzkiej konferencji czuli się u nas gośćmi, 
a nie tylko uczestnikami. 

OPRACOWANIE:  BIURO PRASOWE I KOMISJA  
WIZERUNKOWA ORA ŁÓDŹ

Ogólnopolska Konferencja Adwokatura. 
Wizerunek. Reklama. Konkurencja, która 
odbyła się w Łodzi 8 października, została 
poddana ocenie. Na podstawie stworzonej 
przez Komisję Wizerunkową ankiety uczestnicy 
podzielili się opinią o spotkaniu.

Konferencja
została
osądzona!

FOT. : MICHAŁ BOROWSKI (6)
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ADW. BARTOSZ ŁUĆ
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

DS. WIZERUNKU ZEWNĘTRZNEGO 
ORA WAŁBRZYCH

Coraz głośniej mówi się o konieczności budowania pozytywnego wizerunku adwokatów jako jed-
nym z głównych wyzwań współczesności naszej profesji.

Zbliżający się Krajowy Zjazd Adwokatury oraz poprzedzające go wybory do organów samorządo-
wych poszczególnych izb adwokackich zaktywizowały nasze środowisko. Okres przedwyborczy jest 
najlepszy, by zaprezentować nowe pomysły i poddać je publicznej ocenie. W tym czasie odbywają 
się liczne spotkania i konferencje. Jako przewodniczący komisji wizerunkowej w Izbie Wałbrzyskiej 
wziąłem udział w dwóch, organizowanych we Wrocławiu i Łodzi. Chociaż były ważne i merytorycz-
ne, zabrakło na nich konkretnych propozycji, jak w przyszłej kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej 
kształtować długofalową politykę wizerunkową Adwokatury. Zamiast tego organizatorzy zaini-
cjowali uchwałę, która zwraca uwagę na konieczność przyjęcia takich rozwiązań. Moje kilkuletnie 
obserwacje i udział w próbach kreowania pozytywnego wizerunku adwokatów i Adwokatury po-
zwalają mi zdiagnozować przyczynę niepowodzeń w tej kwestii.

Zacznijmy jednak nie od porażek, lecz sukcesów. Internet pełen jest wypowiedzi adwokatów, któ-
rzy skupiają się na wytykaniu błędów i poszukiwaniu winnych. Pochwały tych, którym się udało, 
należą do rzadkości. A moim zdaniem to właśnie na nich powinniśmy budować pozytywny wizeru-
nek naszej grupy zawodowej.

POTRZEBA PLANU I WSPÓŁPRACY
Zbyt mało korzystamy z dobrych doświadczeń wizerunkowych kilku wiodących izb adwokackich. 
Wskazałbym tu przede wszystkim na duże Izby: Łódzką, Krakowską czy Warszawską, ale wspomnieć 
też trzeba o znakomitej działalności niewielkiej Izby Bydgoskiej.

Zastanówmy się, skąd wzięły się sukcesy lokalnych akcji wizerunkowych? Otóż stoją za nimi kon-
kretni ludzie, ich nowatorskie pomysły i odwaga w ich realizacji. Nie da się zbudować sukcesu 
w tej dziedzinie bez otwartego na zmiany dziekana oraz wspierającej go rady adwokackiej. Źródłem 
tych sukcesów jest przyjęty na początku kadencji jasno sprecyzowany plan działania rady, zbudo-
wany na zgłaszanych oczekiwaniach adwokatów i ich klientów oraz pomysłach z czasu kampanii 
wyborczej. Współautorami sukcesu w tych izbach są również ci, którzy do władz samorządowych się 
nie dostali, ale ich potencjał wykorzystuje się w pracy w komisjach tematycznych.

Moim zdaniem dzisiejsze problemy z budowaniem polityki wizerunkowej przez nasze władze 
naczelne wynikają z braku skutecznej koordynacji działań Adwokatury pod 
względem ich medialnego wykorzystania, przedstawienia. Przy NRA działa 

kilkanaście komisji tematycznych, które realizują często społecznie użytecz-
ne akcje. Niestety, nie istnieje mechanizm, który by te sukcesy odpowiednio 
nagłaśniał – zwracają na to uwagę zapraszani przez nas na konferencje me-

dioznawcy. Niektóre komisje wręcz konkurują ze sobą, bo zakres ich działal-
ności jest ten sam. Ich działania powinny być skoordynowane przez władze 
centralne i podporządkowane ogólniejszemu celowi. W wymienionych 

przeze mnie izbach jest inaczej – każdy sukces zawdzięczają współpracy 
wszystkich zaangażowanych członków rady i komisji. Oczywiście trudno 
wprost przekładać doświadczenia lokalne na skalę ogólnopolską, ale 

mechanizm działania może być podobny.
Aby wykorzystać ten potencjał, należy wzmocnić i rozbudować 
funkcję rzecznika prasowego NRA, który działałby w ramach 

długofalowego programu wizerunkowego oraz stworzyć od-
powiednie do skali zadań biuro prasowe. Rola rzecznika nie 

powinna ograniczać się do pośredniczenia w kontaktach 
między NRA a mediami. Powinien on być koordynato-

rem wszystkich działań wizerunkowych w ramach NRA 
w porozumieniu z Prezydium, poszczególnymi komi-
sjami NRA oraz izbami adwokackimi w całej Polsce.

To właśnie rzecznik powinien być wyczulony na in-
formacje o planowanych z udziałem adwokatów wy-

darzeniach naukowych, społecznych, kulturalnych, sportowych itp., i to jego obowiązkiem powin-
no być tworzenie z nich takiego produktu, który szybko i atrakcyjnie można dostarczyć mediom. 
Ewentualne wsparcie ze strony profesjonalnej agencji PR powinno dotyczyć głównie spraw formy 
i organizacji. Właściwy ciężar pracy powinien jednak spoczywać na członkach naszego samorządu 
i zatrudnionych w NRA pracownikach. 

Rozwój nowoczesnych narzędzi komunikacji, 
zwłaszcza internetu, przyniósł rewolucję 
także w działalności Adwokatury. 
Powszechny dostęp do branżowych 
portali internetowych oraz gwałtowne 
przemiany na rynku usług 
prawniczych – zwłaszcza wzrost 
znaczenia konkurencyjnych 
zawodów prawniczych  
i quasi-prawniczych  
– wymusza na nas aktywną 
politykę wizerunkową.

Wizerunek 
adwokata:
czas na konkrety
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Realnym wsparciem dla rzecznika i biura prasowego powinna być ko-
misja ds. wizerunku zewnętrznego NRA, w skład której powinny wejść 
przede wszystkim osoby odpowiedzialne za wizerunek w poszczególnych 
izbach adwokackich. Komisja powinna być jednocześnie źródłem pomy-
słów i platformą wymiany doświadczeń. Jestem przekonany, że większość 
osób działających dotychczas w strukturach wizerunkowych Adwokatury 
najwyżej ocenia te spotkania, w których można było wymienić się swoimi 
osiągnięciami. Było ich dotąd zdecydowanie za mało. Powinny odbywać 
się co najmniej raz na kwartał.

Dzięki koordynacji prac komisji wizerunkowych pod koniec tej kadencji 
udało się wypracować pewne zasady współpracy. Najlepszym przykła-
dem jest robota z Izbą Łódzką, która podzieliła się swoim doświadcze-
niem oraz przygotowanymi materiałami, pozwalając innym izbom zaosz-
czędzić czas i pieniądze.

Podzielmy się pieniędzmi
Liderami w działaniach wizerunkowych są duże izby. Mają one zdecy-
dowanie większe środki finansowe, zaplecze techniczne i organizacyj-
ne, a przede wszystkim więcej osób, które w te działania się angażują. 
Zazwyczaj małe i średnie izby, a taką jest moja Izba Wałbrzyska, nie 
mają odpowiedniego wsparcia i korzystają z dorobku tych większych. 
Nie mają też niestety zaplecza osobowego. Wszystkie małe i średnie 
izby potrzebują też zewnętrznego wsparcia finansowego. Rozwiązaniem 
mógłby być prosty i przejrzysty system finansowania projektów wizerun-
kowych ze strony NRA. Ktoś może powiedzieć, że przecież zawsze można 
zwrócić się do NRA o dofinansowanie, złożyć wniosek i zazwyczaj jakieś 
pieniądze się znajdują. Otóż nie w tym problem. Nie ma bowiem żad-
nych obiektywnych kryteriów, w oparciu o które wnioskodawca mógłby 
się o dofinansowanie ubiegać. Nie wiadomo w zasadzie, czy, kiedy i ile 
można otrzymać. Dotyczy to zresztą wielu innych form aktywności ad-
wokackiej, czego doświadczył każdy, kto o jakiekolwiek dofinansowanie 
występował.

N i e  m a m  z a m i a r u  k r y t y k o w a ć  k o g o k o l w i e k  z  w ł a d z 
Adwokatury, bo wiem, że ich obowiązkiem jest stanie na straży naszych 
finansów. Ale wskazuję na problem beneficjentów tych środków – brak 
możliwości planowania wydatków pod określony budżet, skoro budżet 
ten wcześniej nie jest znany. I tak powstają ciekawe projekty, które na-
stępnie się „okraja i oskubie”, bo ostatecznie nie stać nas na ich realiza-
cję, gdy dofinansowanie jest mniejsze niż zakładane. Sukces lokalnych 

izb adwokackich leży m.in. w przygotowaniu odpowiedniego, celo-
wego budżetu na działania promocyjne. Czemu nie przenieść tego na  
poziom NRA?

Najprostsze rozwiązania to takie, które są już sprawdzone. Lata ko-
rzystania z różnych form dofinansowania wykształciły w Polsce me-
chanizmy, z których można skorzystać. Dotacje, granty, współfinan-
sowanie można dostosować do potrzeb działań wizerunkowych izb 
adwokackich, biorąc również pod uwagę ograniczenia wynikające 
z prawa podatkowego. Moim zdaniem najlepiej się sprawdzi system 
grantów lub dotacji. Aby go uruchomić, konieczne byłoby wydzielenie 
odpowiedniej części budżetu NRA na potrzeby komisji ds. wizerunku z 
ewnętrznego NRA.

Komisja musiałaby opracować regulamin przyznawania tych środków, 
ich wysokość oraz zasady rozliczania. Potencjalny beneficjent wiedziałby, 
jakie ma spełnić kryteria, musiałby opracować projekt działań, jego zało-
żenia i cele, znaleźć i wskazać dodatkowe źródła finansowania. Tworząc 
projekt, miałby jasną informację, jak budować jego budżet. Rola komisji 
nie ograniczałaby się wyłącznie do opiniowania wniosków. Powinna ona 
także doradzać, sugerować różne rozwiązania i wspierać zainteresowa-
nych wiedzą i doświadczeniem z innych projektów. Przy takiej konstrukcji 
ewentualne działania wspólne o zasięgu ogólnopolskim byłyby znacz-
nie skuteczniejsze. Komisja NRA zajmowałaby się tworzeniem pewnej 
koncepcji, która w znacznej części realizowana byłaby już na poziomie 
lokalnym.

Można sięgnąć dalej i zastanowić się, czy o taki grant nie mo-
głaby się ubiegać również inna organizacja – adwokaci orga-
nizujący konferencje o charakterze promującym Adwokaturę, 
a także inne instytucje, które przy stosownych okazjach wskazywa-
łyby na mecenat Adwokatury Polskiej (tu gotowe hasło na plakat: 
Adwokatura Polska – Mecenasem Kultury), czy organizacje społecz-
ne broniące praw obywateli (przykładowe hasło: Adwokatura Polska  
– Na Straży Prawa).

NIE WSZYSTKO OSOBNO!
Niezależnie od lokalnej aktywności wizerunkowej poszczególnych izb, 
konieczne jest wprowadzenie stałych, ujednoliconych produktów wi-
zerunkowych Adwokatury Polskiej w oparciu o opracowaną wcześniej 
Księgę Znaku. Stanowi ona źródło, z którego czerpać należy informacje 

i dane związane z używaniem naszego znaku. Niestety, w praktyce grafi-
cy obrabiający dane dopasowują je do swoich potrzeb, łamiąc ustalone 
w Księdze... zasady.

Podam przykład: powszechnie używane rollery. Gdy w ubiegłym roku 
organizowałem Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce, poprosiłem 
drużyny o przywiezienie rollerów izbowych. O ile każdy z nich z osob-
na bronił się wizerunkowo, o tyle wszystkie ustawione razem wyglądały 
niekorzystnie. Różniły się wszystkim. Nie wiedziałem, że adwokatu-
ra ma aż tyle odcieni zieleni i krojów czcionek. Każdy roller miał inny 
rozmiar i w zależności od niego wychylał się to w przód, to w tył. Daleki 
jestem od wprowadzania standaryzacji rozmiarów rollerów, bo był-
by to czysty absurd, ale moim zdaniem to właśnie komisja ds. wizerunku 
zewnętrznego NRA powinna zadbać o to, by tego typu formy prezenta-
cji zapewnić każdej izbie w jednolitym, wysokim standardzie. Można 
przecież zakupić trwałe i solidne rollery od jednego producenta 
i zlecić ich graficzne opracowanie w atrakcyjnej i ujednoliconej formie 
tak, by na oficjalnych imprezach symbol Adwokatury prezentował się za-
wsze dobrze. Da się również opracować gotowy do pobrania na stronie 
NRA plik pod nazwą: banner.jpg, logo.gif itp. w taki sposób, by produ-
cent zastosował gotowe rozwiązanie, uwzględniając obowiązkowy kolor 
i czcionkę.

Inny przykład – tym razem pozytywny – to wydanie broszur Izby 
Adwokackiej w Łodzi. Dzięki uprzejmości łódzkich adwokatów kil-
ka izb skorzystało z ich projektów, a nawet drukarni, wprowadza-
jąc do obrotu dopasowane do własnych potrzeb broszury łódzkie. 
Oszczędzono w ten sposób i czas, i pieniądze niezbędne do przygoto-
wania dokumentacji fotograficznej oraz pracy grafików i plastyków. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by na poziomie centralnym przygotować 
ujednolicone wzory broszur i plakatów do wykorzystania przez po-
szczególne izby, zostawiając im możliwość wprowadzania własnych  
„stopek” czy też innych treści.

Dla potrzeb generowania stron internetowych, newsów, informacji 
prasowych można przygotować nieodpłatną bazę grafik, zdjęć czy nawet 
gotowych tekstów (paremii prawniczych, haseł promujących adwokaturę, 
krótkich informacji o znanych postaciach z historii prawa), z których każ-
da izba mogłaby swobodnie korzystać. Sama Księga Znaku jako źródło 
w działaniach wizerunkowych jest niewystarczająca. Za każdym razem 
grafik czy plastyk w różnych izbach powtarza tę samą pracę, tworząc 

w zasadzie te same wizualizacje. A nie ma przecież przeszkód, by stwo-
rzyć centralną bazę, do której izby (oczywiście sporządzając wcześniej 
odpowiednie umowy w zakresie praw autorskich) oddawałyby swoje 
opracowania, z których inni mogliby skorzystać.

ZADBAJMY O PRESTIŻ
Podam przykład własnych gotowych produktów promocyjnych. To wspo-
mniane hasła Adwokatura Polska – Mecenas Kultury oraz Adwokatura 
Polska – Na Straży Prawa. Przy okazji Festiwalu Teatrów Ulicznych 
w Jeleniej Górze w zamian za pokrycie kosztów zakupu koszulek dla or-
ganizatorów pojawiło się na nich nasze logo oraz napis Izba Adwokacka 
w Wałbrzychu – Mecenas Kultury. Na placu Ratuszowym ustawiliśmy 
również roller Adwokatura Polska – Mecenas Wydarzenia („wydarze-
nia” ze względów oszczędnościowych, by skorzystać z niego przy innych 
okazjach). Moje doświadczenia przy organizacji różnych imprez w adwoka-
turze nauczyły mnie, że w zamian za dofinansowanie – darczyńca ma prawo 
oczekiwać promocji. A przedstawienie naszej grupy zawodowej jako „me-
cenasa kultury” z całą pewnością podnosi nasz prestiż. Tak samo można się 
promować przy okazji wydarzeń naukowych czy też społecznych, korzystając 
z hasła Na Straży Prawa. Myślę, że komisja ds. wizerunku zewnętrznego 
NRA powinna zająć się opracowaniem tego typu produktów i standardów 
postępowania. Wymaga to m.in. opracowania gotowych rozwiązań tech-
nicznych – pakietów dla organizatorów, by w łatwy sposób mogli wywiązać 
się ze zobowiązań wynikających z dofinansowania. Namiastkę tego mieli-
śmy przy okazji ogólnopolskiej akcji wizerunkowej, gdy otrzymaliśmy opra-
cowane „stopki” do poczty e-mail, bannery na strony www, plakaty itp.
Na tym etapie  to  ty lko  luźne pomysł y,  a le  przyświeca  im  
jeden cel – chodzi o taką organizację prac przyszłej komisji ds. wizerunku  
zewnętrznego NRA oraz rzecznika prasowego i biura prasowe-
go, by zasady współpracy z odpowiednimi komisjami przy izbach 
adwokackich opierały się przede wszystkim na kreatywności. 
Można ją wyzwolić dzięki wprowadzeniu odpowiedniego modelu finan-
sowania, opartego na jasnych kryteriach. Jestem świadomy, że propono-
wane przeze mnie rozwiązania mogą budzić wątpliwości i nie wszystkim 
się spodobają. Mam jednak nadzieję, że otworzą dyskusję, tym razem 
o konkretach. Być może stanie się to podstawą stosownej uchwały 
Krajowego Zjazdu Adwokatury, wychodzącej naprzeciw postulatom osób 
odpowiedzialnych za jej wizerunek. 
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„Kronika...”: Dlaczego chce Pan kandydo-
wać do Naczelnej Rady Adwokackiej?
Dariusz WOJNAR: Z kilku powodów. Po pierw-
sze – nie wszystkie sprawy zostały dokończo-
ne . Po drugie, udało mi się zdobyć spore 
doświadczenia samorządowe. Po trzecie: 
samorząd jest w takiej sytuacji, że potrzebu-
je młodych, prężnych, nowych i kreatywnych 
adwokatów, ale potrzeba w nim również ko-
legów, którzy mają już doświadczenie i dzięki 
którym łatwiej będzie realizować dobre pomy-
sły. Mieszczę się chyba w tej drugiej kategorii…

…ale czy nie jest to narzucanie młodym 
starych wzorców? Jak młodzi będą patrzyli 
na to, co robili starsi koledzy, to powtórzą 
dawne schematy!
Dzięki  doświadczeniom z  NRA i  ORA 
wiem, co zmienić, aby nie powielały szko-
dliwych schematów. Nauczyłem się omijać 
przeszkody przy realizacji nowych pomysłów, 
wydaje mi się, że rozumiem, jak funkcjonuje 
samorząd i tym mogę się dzielić z młodymi 
kolegami.

Przejdźmy do konkretów.
To przede wszystkim cztery kwestie. Pierwsza 
wizerunek adwokatury: nasze środowisko 
zdaje sobie sprawę, że najlepsze akcje wize-
runkowe nie są w stanie przysporzyć mu więk-
szej grupy klientów, i że to każdy z adwoka-
tów buduje swoją markę, a rola samorządu 
sprowadzać się powinna do tego, żeby prze-
łamywać szkodliwe stereotypy, które nie po-
zwalają nam na spokojną i rzetelną pracę. 
Druga: edukacja społeczna i samokształcenie. 
Musimy konsekwentnie dbać o to, by uświa-
damiać ludziom potrzebę korzystania z po-
mocy adwokata. Wszyscy powinni zdać sobie 
sprawę, że w pewnych sytuacjach trzeba sko-
rzystać z pomocy tego, kto powie, jak unik-
nąć kłopotów czy ograniczyć szkody. Jeśli zaś 
mówimy o adwokackim samokształceniu, 
warto rozwijać pomysł sekcji tematycznych 
praktyków prawa – to doskonała forma roz-

wijania zainteresowań zawodowych i ich 
doskonalenia.

Trzecia – informacja. Zawsze byłem zda-
nia, że samorząd powinien działać transpa-
rentnie i jego członkowie, jeśli tylko są zain-
teresowani, powinni otrzymywać wszelkie 
informacje o jego funkcjonowaniu. Uważam 
też, że posiedzenia takich ciał kolegialnych, 
jak NRA czy ORA są publiczne i wstęp na nie 
powinien mieć każdy z adwokatów. Czwarta: 
bezpieczeństwo. Wszyscy jesteśmy, jako ad-
wokaci, zobligowani do zachowania tajemni-
cy zawodowej, a to jedna z naszych przewag 
konkurencyjnych względem innych osób, któ-
re świadczą tzw. usługi prawnicze. Świadcząc 
pomoc prawną musimy gwarantować, że wie-
dza i informacje, które gromadzimy od na-
szych klientów, nie wypłyną dalej, a nasza ko-
respondencja, nie będzie przeglądana. Jedną 
z metod zachowania tajemnicy jest zbudowa-
nie struktury informatycznej, która będzie da-
wała gwarancję zachowania tajemnicy – czyli 
zakup własnych serwerów i odpowiednie ich 
zabezpieczenie…

…do tego potrzeba informatyków, a nie 
członków Naczelnej Rady Adwokackiej!
Oczywiście, członkowie Naczelnej Rady 
Adwokackiej zatrudnią do tego informatyków 
i powiedzą czego jako adwokaci oczekuje-
my od nich i jakie instrumenty mają stworzyć.

Jak Pan ocenia funkcjonowanie Naczelnej 
Rady Adwokackiej minionej kadencji?
Czuję ogromny niedosyt .  Można było 
zrobić zdecydowanie więcej. Być może 
tak to oceniam, patrząc z pozycji łódz-
kiego adwokata,  a le  podobne odczu-
cia ma wielu moich kolegów. Niedosyt nie 
wynika z tego, że mamy za mało informacji, 
ponieważ w tej kadencji NRA usprawniła ich 
obieg, w części korzystając z rozwiązań z cza-
su, gdy byłem jej członkiem. Niedosyt czuję 
w sferze budowania marki adwokata, która 
była dyskutowana na poprzednim zjeździe 

w Katowicach. NRA dopiero w drugiej poło-
wie bieżącej kadencji podjęła aktywność w tej 
sprawie. I była to, powiem zarozumiale, kon-
sekwencja aktywności Izby łódzkiej, ale taką 
aktywnością wykazały się także inne izby. 
I Najwyższa pora, żeby teraz, skoro środowi-
ska zgodnie uświadamia sobie potrzebę kon-
sekwentnego budowania wizerunku, skoordy-
nować to i uzyskać właściwy efekt.

Czy budowanie marki adwokata nie oka-
zało się jałowe wobec tego, co zdarzyło się 
teraz w Warszawie?
Wręcz przeciwnie, sytuacja warszawska 
pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby każ-
dy, kto chce pełnić funkcję w samorządzie, 
pamiętał, że nie czyni tego tylko i wyłącz-
nie w ramach swoich osobistych ambicji, 
ale by robił to dla środowiska. Niedobre enun-
cjacje prasowe nie oznaczają, że należy za-
niechać rozmów o społecznie pozytywnym  
wizerunku.

Przykryć medialnie katastrofę warszawską?
Nie, aktywność w sferze budowania marki 
oparta na fałszywych przesłankach przynie-
sie odwrotne efekty. Nie wolno pudrować 
tego, co źle wygląda. Trzeba pokazywać, co na-
sza praca daje naszym klientom, dlaczego, 
przychodząc do adwokata, mogą czuć się 
bardziej bezpieczni niż wtedy, kiedy będą ko-
rzystali z usług innych osób. Specjaliści od bu-
dowania marki mówią, że kluczem jest pewna 
spójna opowieść, pewna narracja. Ta narracja 
nie może być wyssana z palca, więc powinna 
być, zgodnie z prawdą, narracją o adwokacie, 
który udziela pomocy prawnej, który zdecydo-
wanie i jednoznacznie opowiada się po stronie 
klienta, który dobrze go chroni przed omnipo-
tencją państwa.

No właśnie… Jak chce Pan, jako członek 
Naczelnej Rady Adwokackiej, reagować 
na to co dzieje się w rzeczywistości spo-
łecznej, wokół adwokatury?

Z Dariuszem Wojnarem, kandydatem do NRA, rozmawiamy o wizerunku 
adwokatury i jej społecznej roli, o edukacji, samodoskonaleniu 
i bezpieczeństwie danych.

Musimy pamiętać o tym, że NRA to ciało kolegialne, i że należy zachowywać się wobec niego lojalnie 
wobec innych jej członków, nie prowadzić swoich własnych batalii. Oczywiście nie oznacza to, że wy-
zbędę się własnych poglądów. Będę więc innych członków NRA przekonywał, że najważniejszą 
wartością adwokatury wpisaną w artykule 1 Prawa o adwokaturze, jest ochrona praworządności 
czyli ochrona prawa, a przez to i ochrona ludzi. W rzeczywistości społecznej i politycznej, jest to być 
może najważniejsza i najistotniejsza z funkcji NRA. Gdy prawo byłoby łamane, trzeba o tym mówić, 
nie bać się i nie działać oportunistycznie, nie zamiatać nic pod dywan w nadziei na jakieś korzyści 
dla środowiska. Takie zawsze ma krótkie nogi, a raz utraconego autorytetu nie da się łatwo odzyskać.

Czy są jakieś specyficzne interesy Izby Łódzkiej, których jako członek Naczelnej Rady Adwo-
kackiej chciałby Pan strzec?
Nasza Izba jest aktywna i kreatywna i dobrze byłoby, żeby w NRA to dostrzegano. Nie ma jednak 
różnicy interesów adwokata warszawskiego, łódzkiego, siedleckiego, bielskiego, szczecińskiego. 
Mamy wspólny interes, żeby nasz zawód cieszył się zaufaniem, a dzięki temu – by wykonywało 
się go z większą satysfakcją.

Nie ma więc takiej sfery, w której należałoby się nam, jako Izbie Łódzkiej, wsparcie ze strony 
Warszawy?
Owszem, ale dotyczy to wszystkich izb. Widzę konieczność innej redystrybucji środków, jakie 
gromadzi NRA ze składek adwokackich. NRA musi koordynować prace adwokatury, ale budo-

wanie marki adwokata odbywa się lokalnie i lokalne samorządy muszą mieć na to środki. 
NRA ma oszczędności i brak jest przesłanek, by ich nie wykorzystać na aktualne potrze-

by samorządu. Skoro składki adwokackie, jakie płaciliśmy pięć czy dziesięć lat temu, 
w podobnej wysokości jak teraz, były wystarczające, by sfinansować funkcjonowanie 

całego samorządu, a nie zmieniły się one przy ponad stuprocentowym wzroście 
liczebności adwokatów, to znaczy, że pieniędzy przybyło dwukrotnie. Możemy 

więc przyjąć, że część składek wróci do Izb, choćby dla stworzenia profesjo-
nalnych biur prasowych, które będą pomocne lokalnie w budowaniu relacji  

ze światem mediów.

Biuro prasowe, wizerunek… Co z tego będą mieli najmłodsi, wchodzą-
cy do zawodu adwokaci, borykający się z poważnym problemem odna-

lezienia się na rynku?
Dobry wizerunek adwokatury daje młodym adwokatom szansę okrzepnięcia w zawo-

dzie, bo przyniesie więcej osób zainteresowanych pomocą prawną z ich strony. W kon-
sekwencji będzie się to przekładało na ich powodzenie ekonomiczne.

Chce Pan wrócić do Naczelnej Rady Adwokackiej po długiej przerwie, a przecież tyle waż-
nych spraw dzieje się lokalnie, w izbach…
Nie była to długa przerwa! Nie byłem członkiem NRA ostatniej kadencji, ale przecież przez poprzed-
nie dwie kadencje pracowałem w niej, a jeszcze wcześniej będąc dyrektorem Ośrodka Badawczego 
Adwokatury. W poprzedniej kadencji rzeczywiście doszedłem do wniosku, że więcej można zreali-
zować w samorządzie lokalnie, z pozycji członka ORA. Praca w Izbie dała mi również możliwość 
innego spojrzenia na pracę NRA, która będzie wstanie wypełniać swoje podstawowe zadania: 
scalania środowiska i zapobiegania rozłamom, gdy będzie słuchać. Mówiłem też na początku na-
szej rozmowy, że są sprawy niedokończone, np. Archiwum Adwokatury Polskiej, ale może przy tej 
okazji pomyśleć o archiwum akt adwokackich? Wiem, że wielu kolegów boryka się z problemem 
przechowywania akt spraw zakończonych… Liczę też, że uda się przekonać środowisko do aktyw-
ności na rzecz dobrego postrzegania naszego zawodu. Musimy budować społeczny autorytet nie 
poprzez wmówienie, że jesteśmy świetni i niezastąpieni, a poprzez konkretną, codzienną pracę. Tak 
zwalczymy szkodliwe stereotypy (o środowiskowym zamknięciu, wręcz klikowości, o nieczystych 
interesach i nazbyt elastycznym sumieniu, o chęci dorobienia się za wszelką cenę, o siatce nieja-
snych powiązań z polityką, sądami i biznesem). Patologie trzeba zwalczać, a pozytywne działania 
wspierać, nagłaśniać i naśladować. Wtedy każdy adwokat będzie mógł w spokoju wykonywać zawód 
i budować swoją własną markę. 

ROZMAWIALI: ADW. EWA STĘPNIEWICZ-KWAŚNY, ADW. KRZYSZTOF STĘPNIEWICZ

Adwokatura bez pudrowania

FOT. : MICHAŁ BORKOWSKI

ADW. DARIUSZ WOJNAR 
DELEGAT IZBY ADWOKACKIEJ W ŁODZI  
NA XII KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY
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„Kronika...”: Od dawna jesteś zaangażo-
wany w prace samorządowe. Zajmowałeś 
się sportem, współpracą ze środowiskiem 
adwokackim na Ukrainie, a ostatnio z Ko-
mitetem Obrony Demokracji.
Jarosław SZCZEPANIAK: Tak, ale jeżeli mówi-
my o sporcie, to bardziej chodzi o integrację 
środowiska niż o wyniki. A współpraca z sa-
morządem adwokackim Ukrainy i działalność 
w KOD mają wspólne źródło – potrzebę prze-
ciwstawiania się łamaniu praw człowieka 
i zasad demokracji. Odrobina odwagi osobi-
stej lub, jak kto woli, nieliczenie się w walce 
o te zasady z osobistymi konsekwencjami, 
sprawiło, że byłem na Majdanie i na różnych 
marszach. Oczywiście jeszcze motocykle  
i nasz Klub!

Co dominuje? Co ma największy wpływ 
na adwokaturę?
Wszystkie te obszary są ważne. Jednak in-
tegracja jest dla naszego samorządu teraz 
szczególnie istotna. Podziały w adwokaturze 
istnieją w wielu obszarach. Dzielimy się we-
dług wieku, światopoglądów, finansów. Widać 
podziały towarzyszące wizjom kształtu nasze-
go samorządu. Chyba nigdy nie były one tak 
silne. To bardzo niebezpieczne. Różnorodność 
adwokatury to nie jej rozbicie. Ta pierwsza jest 
czymś normalnym. Jesteśmy środowiskiem 
zróżnicowanym, co nigdy nam nie zagrażało. 
Teraz to się zmienia, różnorodność zaczyna 
dryfować w kierunku rozłamu! Dlatego in-
tegracja jest tak ważna. Tylko różnorodny, 
ale silny i stanowiący monolit, przynajmniej 
w przekazie zewnętrznym, samorząd może 
oprzeć się wyzwaniom.

A dlaczego sport ważny?
Sport, kultura, edukacja to tylko niektó-
re elementy scalania naszego samorządu. 
Dlaczego sport? Nie jest istotne, co nas po-
łączy. Może to być latanie balonami, jazda 
konna, dyskusja nad wyrokiem albo sztuką  
teatralną.

Dlaczego Ukraina?
Dlatego, że adwokatura, na całym świecie, 
powinna stać na straży praw i wolności oby-
watelskich. Zgodnie z przepisem art. 1 Prawa 
o Adwokaturze współdziałanie w ochronie 
praw i wolności obywatelskich jest naszym 
obowiązkiem. Ponieważ na Ukrainie te pra-
wa i wolności były łamane, a to nasz sąsiad, 
uznałem, że polska adwokatura nie może 
przyglądać się biernie temu, co dzieje się tak 
blisko nas.

Byłeś tam kilkukrotnie, w trudnych okre-
sach. Jak oceniasz dojrzałość samorządu 
ukraińskiego?
Powinniśmy współpracować z adwokata-
mi z Ukrainy z kilku powodów. Najbardziej 
prozaiczny to ten, że jesteśmy sąsiada-
mi, a z sąsiadem powinno się pozostawać 
w jak najlepszych relacjach. Po drugie, ad-
wokaci z Ukrainy mogą się od nas wiele na-
uczyć, bo nasz samorząd jest nieco lepiej 
rozwinięty. Po trzecie, patrząc na Ukrainę 
przez pryzmat ekonomiczny: to dla polskich 
adwokatów niezwykle cenny rynek. Leżący 
obok nas, aspirujący do Europy, na którym 
już działa wiele polskich przedsiębiorstw. 
Wreszcie: według ostatnich badań przewi-
duje się, że w najbliższej dekadzie do Polski 
wyemigruje nawet ok. 5 milionów obywateli 
Ukrainy! Dla prawników, w szczególności 
adwokatów, może to być bardzo obiecująca 
arena usług prawnych. Możemy być prawni-
czym pomostem pomiędzy zachodnią Europą 
a Ukrainą. Struktury samorządu ukraińskiego 
upodobniły się w ostatnich kilku latach do na-
szych. To młody samorząd, dajmy więc na-
szym koleżankom i kolegom trochę czasu!

Spotykasz się z zarzutem, że adwokatura 
powinna być apolityczna, a twoja współ-
praca z KOD-em jest zaangażowaniem 
w politykę?
Zgadzam się, że adwokatura nie powin-
na wikłać się w politykę, ale nie oznacza 

to, że powinna być głucha na łamanie prawa. 
Przywołany przeze mnie przepis art. 1 Prawa 
o Adwokaturze nakłada na nas obowiązek nie 
tylko współdziałania w stosowaniu prawa, 
ale i jego kształtowaniu. Dlatego powinniśmy 
reagować na tworzenie prawa niezgodnego 
z fundamentalnymi zasadami państwa de-
mokratycznego, państwa opartego na trój-
podziale władz. Milczenie adwokatury w tych 
kwestiach będzie nie tylko zaniechaniem re-
alizacji naszych ustawowych obowiązków, ale 
sprawi, że zostaniemy wypchnięci poza orbitę 
wpływów na kształt państwa, a to może być 
początek naszego końca. Nie możemy do tego 
dopuścić!

Jak widzisz swoje miejsce w NRA?
Nie mówmy o miejscach, stanowiskach, 
funkcjach; one są mało istotne wobec proble-
mów, jakie przed nami stoją. Co powinniśmy 
zrobić, by wspólnymi siłami uratować nasz 
samorząd? To, co jest mi najbliższe, na czym, 
mam nadzieję, troszkę się znam, to integracja. 
Mam na myśli pakiet działań wewnętrznych, 
tj. tych, których celem jest integrowanie pol-
skich adwokatów; i zewnętrznych, intencją 
których jest współdziałanie z innymi grupami 
zawodowymi oraz samorządami adwokac-
kimi z innych państw. NRA powinna stwo-
rzyć centralną bazę adresów e-mail, w której 
znalazłyby się adresy wszystkich adwokatów 
i aplikantów, a ORA z całej Polski przesy-
łać do NRA w ustalonym terminie informacje 
o planowanych na dany rok konferencjach, 
imprezach, spotkaniach itp., tak, by stworzyć 
centralny plan wydarzeń, który byłby przesyła-
ny na adresy e-mail i sms-ami do adwokatów 
i aplikantów. Trzeba podjąć kroki skutkujące 
pozyskiwaniem funduszy, które pozwoliły-
by na obniżenie kosztów uczestnictwa adwo-
katów w spotkaniach integracyjnych. Lepszy 
przepływ informacji, synchronizacja działań 
integracyjnych i obniżenie kosztów organi-
zacji spotkań, to większa liczba uczestników, 
scalenie środowiska adwokackiego, lepsza 

...czyli o problemach, pęknięciach, politycznych zagrożeniach 
i puchnięciu środowiska rozmowa z Jarosławem Szczepaniakiem

wymiana informacji o problemach i sposobach ich rozwiązywania. Uzupełnieniem takiego mecha-
nizmu integracyjnego mogłaby być też platforma dyskusyjna adresowana do wszystkich polskich 
adwokatów, powszechny czat, zamiast stu, skupiających niektórych tylko adwokatów, często o po-
dobnym światopoglądzie i jednolitym spojrzeniu na funkcjonowanie adwokatury. Taka platforma 
dyskusyjna, działająca pod egidą NRA, byłaby miejscem, w którym można by było przedstawiać 
swoje pomysły, przekonywać do nich, omawiać je i modyfikować. Jeśli idzie o zewnętrzne działania 
integracyjne, to winny one zmierzać ku polepszeniu relacji z innymi grupami zawodowymi, w szcze-
gólności z radcami prawnymi.

Jakie możliwości, większe niż obecnie, miałbyś będąc jednym z przedstawicieli najwyższych 
władz adwokatury?
Możliwość kontaktu z większą grupą adwokatów, spojrzenie na problemy adwokatury z innej per-
spektywy oraz możliwość tworzenia i stosowania mechanizmów służących rozwiązywaniu proble-
mów naszego samorządu, integracja w skali makro.

Jakie obecnie największe problemy ma adwokatura?
Obserwując adwokaturę kilkanaście lat widzę wyraźnie linie podziału naszego samorządu. 
Problemy młodych adwokatów to głównie finanse. Otwarcie kancelarii i zarobienie na jej utrzyma-
nie, a przede wszystkim na utrzymanie rodziny stanowi nie lada wysiłek. Dlatego poszerzanie rynku 
usług adwokackich jest tak ważne. Służyć temu będzie właśnie integracja zewnętrzna. Przykładem 

współpraca z adwokaturą Ukrainy i korzystanie z rynku usług prawniczych, który będzie się 
rozwijać wraz z napływem obywateli tego kraju do Polski. Stąd organizowane przez nas szko-

lenia dla adwokatów polskich i ukraińskich. Współpraca z ambasadami różnych krajów 
w celu stworzenia kanałów, umożliwiających rekomendowanie adwokatów z różnych 

miast Polski po to, by prowadzili sprawy obcokrajowców, to kolejny z przykładów 
właściwej integracji zewnętrznej. Jest problem reakcji adwokatury na różnego ro-

dzaju sytuacje, mające wpływ na kształtowanie i stosowanie prawa. Problem 
pomocy adwokatom, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków. 

Problem nieetycznego zachowania niektórych, problem reklamy, pro-
blem stałego wzrostu liczebności adwokatury, wizerunku, niezależności 

naszego samorządu itp., itd. Można tak bez końca...

Jak oceniasz poziom integracji środowiskowej?
Dużo już zrobiono, ale trzeba pamiętać, że przez ostatnie siedem lat liczba adwo-

katów podwoiła się. To zupełnie nowa sytuacja! Większa liczba adwokatów to większa 
podaż usług prawniczych, podczas gdy popyt nie rośnie tak szybko. Nie możemy zapomi-

nać o radcach prawnych, którzy obecnie mając takie same uprawnienia jak my, zwiększają 
wydatnie tę podaż. To dodatkowo pogłębia kryzys w adwokaturze. Trudniej dotrzeć do kilkunastu 

tysięcy osób niż do kilku, większa podaż usług powoduje, że spadają ich ceny, a to sprawia, że każdy 
z nas musi pracować więcej i więcej. Na integrowanie się zwyczajnie nie starcza czasu ni pieniędzy.

Dużo mówi się o reklamie i wizerunku adwokatów...
 Tak, rzeczywiście słowo „wizerunek” to ostatnio chyba najczęściej używany przez adwokatów wy-
raz. To duże wyzwanie w zbliżającej się kadencji NRA, ale też ogromne wyzwanie dla wszystkich Rad 
Adwokackich w kraju. Mnie ten problem także nurtuje, ale patrzę na wizerunek adwokatury przez 
pryzmat integracji, bo uważam, że właśnie ona jest źródłem właściwego obrazu naszego samorzą-
du. Armia może być jak pospolite ruszenie: niezdyscyplinowana, targana osobistymi ambicjami 
poszczególnych dowódców, pełna waśni i niezgody. Albo może być armią zawodową, zdyscypli-
nowaną, wolną od antagonizmów i awantur. Tak jest z adwokaturą, ale chodzi o wzniesienie się 
ponad podziały i stworzenie silnej, jednolitej organizacji. Musimy zacząć od samych siebie, od pod-
staw. Musimy być przykładem dla innych. Wreszcie z naszymi najmłodszymi kolegami powinni-
śmy dzielić się wiedzą na temat kontaktów z klientami, tajnikami prowadzenia kancelarii, musimy 
zachęcać do aktywności w samorządzie, musimy odzyskać zaufanie do samych siebie i zaufanie 
społeczeństwa. Same akcje reklamowe bez fundamentu, którym powinien być etos adwokacki – nie 
zmienią postrzegania adwokatury. 

ROZMOWĘ PRZEPROWADZIŁA: ADW. KATARZYNA PIOTROWSKA-MAŃKO

Różnorodność dryfuje  
w adwokaturze

ADW. JAROSŁAW SZCZEPANIAK 
DELEGAT IZBY ADWOKACKIEJ W ŁODZI  
NA XII KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY

FOT. : MICHAŁ BORKOWSKI
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I. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ODZYSKANIA POZYCJI 
LIDERA NA RYNKU USŁUG PRAWNYCH.
1. Konsekwentne rozwijanie marki „adwokat” poprzez promowanie 

usług adwokackich jako najbardziej profesjonalnej pomocy na rynku, 
skierowanej do wszystkich osób i podmiotów, kojarzonej z niezależ-
nością, tajemnicą zawodową, bezpieczeństwem, zaufaniem i indywi-
dualnym podejściem do klienta.

2. Prowadzenie ciągłych i profesjonalnych badań, zarówno środowi-
ska adwokackiego, jak i opinii publicznej, w celu wyboru optymal-
nej polityki promocji i reklamy, a w pierwszej kolejności zebranie 
ofert na przeprowadzenie badań rynkowych oraz ofert obsługi pro-
mocji i wizerunku adwokatury, a następnie przystąpienie do konse-
kwentnej realizacji strategii wedle określonych przez KZA kryteriów 
i celów.

3. Promowanie powszechnej dostępności usług adwokackich, jak rów-
nież budowanie w społeczeństwie nawyku korzystania z prewencyjnej 
pomocy adwokata.

4. Definiowanie tożsamości zawodowej w oparciu o pełną niezależność, 
najwyższe standardy etyczne, tajemnice zawodową i jej proceduralne 
gwarancje, ale również historię, tradycję i świadczenie pomocy praw-
nej w warunkach i z wykorzystaniem najnowszych technologii.

5. Inicjowanie zdecydowanych działań na rzecz eliminacji tzw. dzi-
kiego rynku usług świadczonych przez podmioty bez odpowied-
niego przygotowania zawodowego oraz zwalczania przejawów 
nieuczciwej konkurencji na rynku usług prawnych – inicjaty-
wa legislacyjna w zakresie uchwalenia ustawy o świadczeniu  
usług prawnych.

6. Pozyskiwanie dla adwokatury wybitnych prawników i najzdolniejszych 
studentów prawa poprzez stworzenie systemu stypendialnego oraz 
propagowanie aplikacji adwokackiej jako aplikacji o najwyższym po-
ziomie kształcenia.

II. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY WIZERUNKU 
ADWOKATURY.
1. Zaangażowanie adwokatury w stałą współpracę z mediami przez 

stworzenie kompleksowego systemu komunikacji medialnej o wszel-
kich przejawach aktywności zawodowej, społecznej i politycznej ad-
wokatów i adwokatury, w tym przez eksponowanie osiągnięć adwo-
katów, zwłaszcza pozazawodowych.

2. Wykorzystanie w działaniach na rzecz poprawy wizerunku 
wszystkich dostępnych metod, w tym kampanii społecznych, 
mediów społecznościowych, programów o tematyce prawnej, 
filmów itp., a w przyszłości budowę wizerunku przez własne  
adwokackie media.

3. Stworzenie jednolitej i spójnej polityki wizerunkowej na potrzeby NRA 
i izb adwokackich.

4. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i edukacji prawnej 
społeczeństwa.

5. Wypracowanie metod tzw. zarządzania kryzysowego w przypadkach 
występowania zdarzeń naruszających wizerunek adwokatury.

6. Prezentowanie adwokatury jako ważnego uczestnika międzynarodo-
wych struktur i organizacji zrzeszających prawników.

7. Budowanie wizerunku również poprzez działalność adwokatury w ra-
mach akcji pro bono i innej działalności charytatywnej.

8. Udostępnienie adwokatom bezpłatnego generatora prostych 
stron WWW w celu ujednolicenia informacji o kancelariach  
i adwokatach.

III. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ STWORZENIA 
NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
ADWOKATÓW I KSZTAŁCENIA APLIKANTÓW.
1. Wypracowanie i wdrażanie optymalnego i równocześnie przyjaznego 

adwokatom modelu doskonalenia zawodowego obejmującego rów-
nież wiedzę z zakresu dyscyplin pozaprawnych, przydatnych do wyko-
nywania zawodu.

2. Rozwijanie alternatywnych form doskonalenia i szkolenia zawodo-
wego, w tym szkoleń w formule e-learningu oraz doskonalenie przez 
działalność sekcji praktyków prawa.

3. Stworzenie optymalnego wzorca kształcenia aplikantów, sprawnego, 
racjonalnego i efektywnego – w oparciu o następujące założenia:
a. podstawowy model szkolenia aplikant (uczeń) – patron (mistrz) 

z ograniczeniem sytuacji odbywania aplikacji poza kancelarią 
patrona,

b. szkolenie organizowane przez samorząd jako uzupełniająca forma 
w stosunku do szkolenia podstawowego, prowadzone z wykorzy-
staniem innowacyjnych i najbardziej efektywnych form nauczania 
i szkolenia,

c. przywrócenie ustnej formy egzaminu adwokackiego.
4. Ograniczenie możliwości uzyskania tytułu adwokata z pominięciem 

aplikacji.

IV. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ ADWOKATURY.
1. Zajmowanie przez adwokaturę stanowiska w kluczowych sprawach 

państwa i prawa.
2. Podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia i  nowelizacji  

obowiązującego prawa również poprzez stworzenie pod-
staw do instytucjonalnej  współpracy z  podmiotami two-
rzącymi prawo, analizę aktów normatywnych i monitoring  
legislacji.

3. Konsekwentną budowę przez adwokaturę siły politycznego („lobbin-
gowego”) oddziaływania, potrzebnej do skutecznej realizacji postula-
tów, w tym przez ofertę świadczenia przez adwokaturę pomocy eks-
perckiej ośrodkom władzy państwowej, samorządowej i organizacjom 
pozarządowym.

4. Kreowanie adwokatury jako lidera współpracy z zawodami zaufania 
publicznego oraz z innymi samorządami zawodowymi.

5. Podejmowanie działań na rzecz reformy funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości w kierunku:
a. ujednolicenie kryteriów naboru na aplikacje prawnicze oraz egza-

minów końcowych z uwzględnieniem specyfiki każdej aplikacji,
b. likwidację aplikacji sądowej i stworzenie możliwości uzyskania 

uprawnień sędziowskich dla osób z różnych zawodów po spełnie-
niu wysokich kryteriów,

c. udział adwokatury w wyłanianiu kandydatów do urzędów sędziow-
skich i prokuratorskich wszystkich szczebli,

d. ograniczenie immunitetów wyłącznie do czynności orzeczniczych,
e. uproszczenie procedur sądowych i wyeliminowanie z nich przepi-

sów nadmiernie formalistycznych i utrudniających wymierzanie 
sprawiedliwości,

f. wypracowanie mechanizmów usuwania osób z zawodu sędziego 
i prokuratora z uwagi na negatywną ocenę pracy inną niż delikt 
dyscyplinarny,

g. wypracowanie sprawnego i sprawiedliwego systemu pozasądowej, 
nieodpłatnej pomocy prawnej, opartego wyłącznie na zasadach 
rynkowych i dobrowolności, 

My, adwokaci, delegaci na XII Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie, mając 
świadomość aktualnej niekorzystnej sytuacji, w jakiej znajduje się adwokatura 
polska, kierując się nadrzędną troską o jej przyszłość, a jednocześnie pamiętając 
o jej historii, tradycji i ponadczasowych wartościach, dostrzegamy pilną 
potrzebę jej reformy tak, aby kształtując pozytywny wizerunek adwokata 
stała się nowoczesnym i rozpoznawalnym w społeczeństwie liderem środowisk 
prawniczych, posiadała skuteczną siłę społecznego i politycznego oddziaływania, 
zapewniała najwyższy poziom usług świadczonych w oparciu o różnorakie formy 
wykonywania zawodu, brała czynny udział w tworzeniu dobrego prawa, aktywnie 
działała na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich i funkcjonowała 
w oparciu o profesjonalnie i racjonalnie zarządzany samorząd zawodowy.
Do realizacji powyższych celów zobowiązujemy nowo wybrane władze 
adwokatury polskiej.
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Uchwała XII Krajowego Zjazdu 
Adwokatury
(Projekt)

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Przekazuję Państwu propozycję (projekt) uchwały programowej na XII Krajowy Zjazd Adwokatury, 
który już za dwa tygodnie rozpocznie obrady w Krakowie. Projekt jest efektem pracy wielu osób 
i środowisk adwokackich z całej Polski. Opracowując koncepcję uchwały korzystaliśmy z doświad-
czeń prac Komisji ds. Strategii Adwokatury przy NRA, w której pracach przez przez kilka miesięcy 
uczestniczyłem, jak również pracy adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Szczegóły przedsta-
wianych propozycji programowych opracowaliśmy podczas wrześniowego spotkania w Krakowie, 
Pienińskiej Debaty w Szczawnicy, a następnie w ramach prac Komisji Inicjatyw Nowoczesna 
Adwokatura, działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania dokumentu, zachęcam do jego lektury, 
a przede wszystkim do dyskusji i przedstawiania swoich uwag i propozycji. Mam nadzieję, że finalna 
wersja dokumentu, będąca efektem wspólnej pracy, będzie mogła stanowić podstawę do skutecz-
nych działań na rzecz poprawy obecnej, niekorzystnej sytuacji adwokatury polskiej.

Z POWAŻANIEM, ADW. PAWEŁ GIERAS

Co to znaczy nowoczesna adwokatura?

ADW. PAWEŁ GIERAS
DZIEKAN ORA W KRAKOWIE



ADW. BARTOSZ 
ZACHAREK

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. 
WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ ORA 

W ŁODZI

Szczególnymi dla AŁ gośćmi seminarium 
byli adwokaci z Lyonu mec. Anna Mizerka 
oraz mec. Guy de Foresta, którzy współ-
pracują z naszą komisją ds. współpracy za-
granicznej i wielokrotnie udzielili wsparcia 
w przedsięwzięciach organizowanych przez 
izby w Łodzi i Lyonie. Przedstawicielem dzie-
kana Izby Adwokackiej w Lyonie był mec. 
Franck Heurtrey, przewodniczący Komisji 
Międzynarodowej Barreau de Lyon (ORA 
w Lyonie).

17 października w siedzibie Łódzkiej 
Rady Adwokackiej odbyło się semina-
rium poświęcone praktycznym aspek-
tom zastosowania w Wielkiej Brytanii 
i w Polsce Konwencji Haskiej dotyczącej 
cywilnych aspektów uprowadzenia dziec-
ka za granicę z 1980 r. Udział wzięli m.in.:  
wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński, wi-
ceprzewodniczący metropolii Lyonu odpo-
wiedzialny za relacje międzynarodowe Alain 
Galliano, wicemer Lyonu Dounia Besson, 
konsul honorowy Francji i jedna z współ-
organizatorek wydarzenia mec. Alicja Bień; 
przewodnicząca Polsko-Francuskiej Izby 
Handlowo-Przemysłowej w Paryżu mec. 
Hanna Stypułkowska-Goutierre, attaché ds. 
współpracy Ambasady Francji Sebastian 
Durrmeyer,  dyrektorka Departamentu 

Promocji i Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Agnieszka 
Sobieszek oraz dyrektor Biura Obsługi 
Inwestora i Współpracy z Zagranicą Adam 
Pustelnik. W czasie krótkiej wizyty – od nie-
dzielnego popołudnia do wtorkowego po-
ranka – nasi goście zdążyli wspólnie z nami 
zwiedzić miasto.

Wśród prelegentów była June Venters, soli-
citor z Wielkiej Brytanii i pierwsza kobieta-so-
licitor, która otrzymała w 2006 r. zaszczytny 
tytuł Queen’s Counsel (Radcy Królowej), przy-
znawany w uznaniu wysokich kompetencji 
zawodowych, wiedzy, umiejętności, w tym 
w zakresie wymowy sądowej oraz doświad-
czenia zawodowego prawników profesjona-
listów w Wielkiej Brytanii, tj. solicitors i bar-
risters. Do dziś tytuł Queen’s Counsel został 
przyznany jeszcze tylko jednej kobiecie solicitirowi. 
June Venters to uznana i rozpoznawalna 
w Anglii i Walii specjalistka prawa rodzinne-
go, w szczególności w aspekcie ochrony praw 
dziecka oraz międzynarodowych uprowadzeń 
małoletnich, a także prawa karnego. W związ-
ku ze specyfiką brytyjskiego wymiaru spra-
wiedliwości June Venters pełni również funk-
cję sędziego w Crown Court i County Court. 
W seminarium uczestniczyła mec. Ewa 
Milewska-Celińska, członkini Warszawskiej 

Izby Adwokackiej. Mec. Milewska-Celińska 
ukończyła aplikację sądową w Warszawie 
w 1962 r. Od 1965 r. jest czynnym adwoka-
tem. Była obrończynią w procesach politycz-
nych po wydarzeniach Marca ‘68, Radomia 
i stanu wojennego, broniła Jana Lityńskiego 
i Henryka Wujca oraz była pełnomocniczką 
oskarżyciela posiłkowego Leopolda Przemyka 
w procesie o zabójstwo jego syna Grzegorza 
Przemyka.

Niezależnie od zaangażowania po stronie 
osób prześladowanych z przyczyn politycznych 
stała się uznaną specjalistką prawa rodzinne-
go, w szczególności reprezentującą klientów 
w postępowaniach dotyczących uprowadzeń 
dzieci zagranicę prowadzonych w trybie 
Konwencji Haskiej. Jej uwagi były niezmiernie 
interesujące zwłaszcza w konfrontacji ze spo-
strzeżeniami o brytyjskiej praktyce sądowej. 
Seminarium spotkało się z dużym zain-
teresowaniem adwokatów naszej Izby. 
Zaproszenie na wydarzenie przyjął tak-
że prezes Sądu Okręgowego w Łodzi oraz 
przewodnicząca Wydziału Cywilnego Sądu 
Okręgowego w Sieradzu, a także niektó-
rzy sędziowie z Wydziałów Rodzinnych 
i Nieletnich z Sądów Rejonowych Apelacji 
Łódzkiej. Ogółem w seminarium uczestniczyło  
około 100 osób. 

Jesienią w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi sporo się działo 
w związku z działalnością komisji ds. współpracy zagranicznej. 
M.in. 10 października odbyło się seminarium gospodarcze Atrakcyjność 
Miasta Łodzi – w ramach obchodów 25-lecia współpracy Łodzi i Lyonu.

Zagranica to jest to!
h. stworzenie systemu powszechnych ubezpieczeń ochrony prawnej 

stanowiącego jeden z filarów systemu finansowania profesjonalnej 
pomocy prawnej.

6. Wzmocnienie roli adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i kultury 
prawnej, w tym poprzez zaangażowanie w proces kształcenia szkol-
nego i uniwersyteckiego.

V. W ZAKRESIE BUDOWANIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
SAMORZĄDOWEGO PIONU DYSCYPLINARNEGO.
1. Utrzymanie pionu dyscyplinarnego w kompetencjach samorządu 

adwokackiego z zapewnieniem mu niezależności organizacyjnej 
i finansowej.

2. Podejmowanie nieustających działań na rzecz najwyższego profesjo-
nalizmu, sprawności i szybkości postępowań dyscyplinarnych.

3. Wprowadzenie immunitetu w zakresie czynności orzeczniczych dla 
sędziów i rzeczników dyscyplinarnych.

4. Stworzenie aktów prawnych ułatwiających zadania pionu dyscyplinar-
nego, w tym opracowanie kodeksu postępowania w sprawach o wy-
kroczenia dyscyplinarne adwokatów.

VI. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ADWOKATURY 
PROFESJONALNIE I RACJONALNIE ZARZĄDZANEJ.
1. Reformę struktur adwokatury polskiej w kierunku:

a. stworzenia funkcji prezesa adwokatury polskiej i Zarządu 
Adwokatury, w skład którego wchodzić mógłby każdy adwokat 
wykonujący zawód – jako organów wykonawczych adwokatu-
ry na szczeblu centralnym,

b. przekształcenia Naczelnej Rady Adwokackiej w organ centralny 
o charakterze uchwałodawczym z jednoczesnym zdefiniowaniem 
NRA jako gwaranta i koordynatora strategicznych zadań określo-
nych przez Prawo o Adwokaturze i Krajowy Zjazd Adwokatury,

c. wzmocnienia kompetencyjnej pozycji dziekanów izb adwokackich,
d. utworzenia na wszystkich szczeblach komórek samorządu odpo-

wiedzialnych za prowadzenie działań w sferze medialnej i wizerun-
kowej oraz precyzyjnego określenia kompetencji komisji NRA i po-
woływanie ich stosownie do racjonalnych potrzeb z wykluczeniem 
wzajemnego nakładania się kompetencji i obowiązków,

e. reformy Ośrodka Badawczego Adwokatury w kierunku stworzenie 
profesjonalnego ośrodka eksperckiego z różnych dziedzin i specjal-
ności, również pozaprawnych, działającego na potrzeby bieżącej 
działalności władz adwokatury,

f. reformy „Palestry” w kierunkach oczekiwanych przez środowisko 
adwokackie, w tym upowszechnienie elektronicznej wersji i głębo-
ką reformę jej finansowania,

g. rozwijania działalności Centrum Mediacji i Sądu Arbitrażowego 
w adwokaturze,

h. wprowadzenia kadencyjności wszystkich organów adwokatury 
i zwiększenie transparentności działań samorządu.

2. Decentralizację zarządzania i dysponowania finansami, inną aloka-
cję składki na rzecz NRA poprzez pozostawienie jej wydzielonej czę-
ści na potrzeby najistotniejszych zadań izb.

3. Wprowadzenie profesjonalnego i optymalnego modelu zarządzania 
finansami i majątkiem adwokatury w oparciu o racjonalnie ustaloną 
składkę płacona na rzecz NRA.

4. Wypracowanie modelu pozyskiwania środków finansowych z ze-
wnątrz adwokatury jako formy uzupełniania budżetu również z wyko-
rzystaniem własnych struktur.

VII. W ZAKRESIE TWORZENIA OPTYMALNEGO MODELU 
WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA.
1. W niezbędnym zakresie rozluźnienie zasad etyki umożliwiających 

poszerzenie aktywności zawodowej, możliwości promowania usług 
i wypracowanie równego dla wszystkich modelu dopuszczalnej rekla-
my zawodu adwokata jako uzupełnienie działań prowadzonych przez 
samorząd. W zakresie reklamy w KEA egzemplifikacja wyłącznie zaka-
zów. Dopuszczenie możliwości składnia klientom propozycji rozwią-
zania dla nich konkretnego zagadnienia prawnego.

2. Otwarcie możliwości wykonywania zawodu w spółkach prawa handlo-
wego posiadających osobowość prawną, w których pakiet kontrolny 
oraz pełnię zarządu posiadają adwokaci.

3. Działania na rzecz wzmocnienia gwarancji bezwzględnego charakteru 
tajemnicy adwokackiej również w sferze elektronicznego przepływu 
informacji.

4. Stworzenie racjonalnego modelu pomocy prawnej z urzędu finanso-
wanego na warunkach rynkowych przy założeniu, że zapłata takiego 
wynagrodzenia winna następować po zakończeniu każdej instan-
cji w danej sprawie, w każdym przypadku przez Skarb Państwa bez 
względu na uprzednią skuteczność egzekucji tych kosztów (alterna-
tywnie rozważenie stawki godzinowej), jak również z możliwością 
rozliczenia wynagrodzenia poprzez kompensatę z innymi daninami 
publicznymi adwokatów.

5. Przeprowadzenie przez NRA kompleksowych badań opinii środowi-
ska adwokackiego, jak również opinii publicznej, w celu wypracowania 
ostatecznego stanowiska w sprawie ewentualnej możliwości wykony-
wania zawodu adwokata w oparciu o umowy o pracę.

6. Działania na rzecz inicjatyw zmierzających do poszerzenia  
ustawowych uprawnień adwokatów, między innymi poprzez 
możliwość poświadczania podpisów i wszystkich dokumentów, 
jak również sporządzania protokołów organów spółek kapitało-
wych tam, gdzie wymagana jest forma aktu notarialnego oraz po-
szerzenia katalogu czynności wymagających udziału adwokata. 
Odejście od sformułowania tzw. przymusu adwokackiego, jako obarczonego  
negatywną konotacją.

7. Dopuszczenie możliwości pełnienia przez adwokatów funkcji człon-
ków zarządu w spółkach prawa handlowego oraz wykonywania przez 
adwokatów działalności z osobami wykonującymi inne zawody, któ-
rych działalność nie uwłaczałyby godności zawodu i nie ograniczałaby 
niezawisłości adwokata.

8. Likwidacja opłaty skarbowej dla substytucji.
9. Wydłużenie terminów na wniesienie apelacji do 30 dni w tych skom-

plikowanych sprawach, w których został przedłużony dla sądu ter-
min do sporządzenia uzasadnienia wyroku.

10. Opracowanie koncepcji wprowadzenia tzw. wakacji sądowych w roz-
miarze nie mniejszym niż nieprzerwane trzy tygodnie.

VIII. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ODBUDOWY 
WSPÓLNOTY.
1. Rozwijanie działalności samorządu adwokackiego w kierunkach ocze-

kiwanych przez środowisko, w tym w szczególności:
a. działalności na rzecz integracji środowiska poprzez aktywność 

w obszarach kultury, sportu, turystyki i rekreacji przy jednoczesnym 
ścisłym określeniu sposobu dofinansowania tych aktywności,

b. kultywowanie historii, tradycji i etosu adwokatury,
c. upowszechnianie i rozwijanie idei wzajemnej pomocy na wszyst-

kich szczeblach samorządu. 
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W SPRAWIE KOMUNIKATU 
DZIEKANA NR 39/2016

K o l e ż a n k i  i  K o l e d z y  A d w o k a c i  z g ł a -
s z a j ą  c z a s e m  n i e p r a w i d ł o w o ś c i 
w sposobie traktowania ich w różnych po-
stępowaniach. ORA/Komisja chciałaby 
opracować procedury wspierania adwokata  
w takich sytuacjach. 

Aktualnie zbieramy informacje o:

1 wszelkich przypadkach naruszenia 
tajemnicy adwokackiej lub próbach 
zwolnienia Państwa z tej tajemni-

cy – ze wskazaniem, jaki organ lub sąd podej-
mował takie działania – a także o wszelkich 
wnioskach pochodzących od stron postępo-
wania lub ich reprezentantów o zwolnienie 
Państwa z tajemnicy adwokackiej, w szcze-
gólności pochodzących od innych adwokatów 
lub radców prawnych;

2 wszelkich przypadkach niehonoro-
wania przez sądy zwolnień od lekarzy 
sądowych;

3 w s z e l k i c h  p r z y p a d k a c h  n i e -
p r z y z n a n i a  l u b  o b n i ż e n i a  n a -
leżnego Państwu wynagrodze-

nia w sprawach prowadzonych z urzędu. 
Ważne, żeby adwokaci zgłaszający konkretne 
przypadki wskazywali, czy oczekują pomocy 
lub wsparcia ze strony ORA/Komisji, czy ro-
bią to tylko informacyjnie, w celu zebrania 
wiadomości do przedstawienia odpowied-
nim władzom lub organom państwowym 
(np. RPO, MS) – może to dotyczyć spraw za-
kończonych już prawomocnie. Każdy przy-
padek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

Prosimy także zgłaszać wszelkie inne przypad-
ki nieprawidłowości, nieujęte w powyższym 
wyliczeniu.

Zebrane dane będą wykorzystane do sporzą-
dzenia raportu informacyjnego, który zostanie 
przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej 
oraz właściwym władzom państwowym. Brak 
poszanowania naszych praw wpływa bowiem 
bardzo często na sytuację procesową naszych 
klientów. Na tej podstawie ustalone również 
zostanie, czy poszczególne problemy mają 
charakter jednostkowy (tj. dotyczą pojedyn-
czego sędziego lub funkcjonariusza), czy też 
systemowy (tzn., czy jest to stała praktyka da-
nego wydziału lub sądu).

W dalszej kolejności informacje posłużą 
również do opracowania sposobu działania 
w poszczególnych sytuacjach. Przede wszyst-
kim trzeba ustalić, na jakim etapie ORA podej-
mie działania wspierające. Nie chodzi bowiem 
o to, aby ORA zastępowała adwokata w pro-
wadzonej przez niego sprawie, a o interwen-
cję w sytuacji, kiedy prawa adwokata są na-
ruszone i nie pomagają standardowe metody 
reakcji na dane naruszenie (np. rozmowa ad-
wokata z przewodniczącym wydziału). Przede 
wszystkim zaś chodzi o wypracowanie rozwią-
zań systemowych, a być może również przed-
stawienie pewnych rozwiązań legislacyjnych, 
jeżeli skala niepożądanego zjawiska okaże się 
znacząca.

Informacje  proszę  zgłaszać  na ręce  
dziekana za pośrednictwem Okręgowej 
Rady Adwokackiej lub na adres mailowy 
przewodniczącej Komisji Praw Człowieka:  
adwokat-mmf@adwokat-mmf.pl.

Za wszelkie zgłoszenia i informacje z góry 
dziękuję. 

Zbieramy informacje  
o nieprawidłowościachADW. DR MAGDALENA 

MATUSIAK-FRĄCCZAK

Nad rolą samorządów zawodów zaufa-
nia publicznego w demokratycznym po-
rządku państwa prawnego zastanawia-
no się 11 maja na Uniwersytecie Łódzkim 
podczas konferencji zorganizowanej przez 
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego. Wzięło w niej udział 
przeszło stu przedstawicieli samorządów 
zawodowych: adwokatów (najliczniej repre-
zentowanych), lekarzy, notariuszy, radców 
prawnych, doradców podatkowych, diagno-
stów laboratoryjnych, rzeczników patento-
wych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, 
lekarzy weterynarii, architektów, inżynierów 
budownictwa i rzeczoznawców majątkowych. 
Patronat honorowy nad konferencją objęli 
wojewoda prof. dr hab. Zbigniew Rau, który 
przybył na obrady osobiście, prezydent Łodzi 
Hanna Zdanowska reprezentowana przez 
wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego, 
rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. 
Włodzimierz Nykiel oraz dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji dr hab. Agnieszka 
Liszewska. W konferencji wziął udział także 
prokurator regionalny Jarosław Szubert.

Przedstawiciele urzędu wojewódzkiego 
i magistratu podkreślali znaczenie samorzą-
dów zawodowych i zapewniali uczestników 
konferencji o potrzebie współpracy.

Części merytorycznej konferencji prze-
wodniczył dziekan ORA w Łodzi oraz prze-
wodniczący  Łódzkiego Porozumienia 
S a m o r z ą d ó w  Z a w o d ó w  Z a u f a n i a 
Publicznego adw. Jarosław Z. Szymański. 
Wykłady poświęcone elementom modelu 
demokratycznego państwa prawnego i roli, 
jaką zajmują w nim samorządy zawodowe, 
wygłosili prof. dr hab. Marek Chmaj oraz 
prof. dr hab. Witold Kulesza. Prof. Chmaj 
mówił, że samorządy zawodowe pełnią rolę 
podobną do roli samorządów terytorialnych. 
Podkreślił także konieczność współpracy 
i wzajemnego wsparcia ze strony przedsta-
wicieli zawodów zaufania publicznego wo-
bec – często niebezpiecznych – państwowych 
tendencji deregulacyjnych. Prof. Kulesza zwró-
cił uwagę na problem braku zaufania do za-
wodów zaufania publicznego, które jest nie-
zbędnym elementem wykonywania tychże 
zawodów.

Po wykładach okolicznościowych otworzono 
panel dyskusyjny przedstawicieli samorządów, 
w którym udział wzięli: adw. dr hab. Justyna 
Jurewicz reprezentująca zawody prawnicze, 
prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
Krzysztof Burnos reprezentujący samo-
rządy finansowo-podatkowe; adw. Maciej 
Jabłoński zabrał głos w imieniu medycznych 
samorządów zawodowych, natomiast arch. 
Zbigniew Bińczyk reprezentował samorządy 
techniczno-budowlane.

Wnioski z konferencji są takie, że demokra-
tyczne państwo prawa nie może istnieć bez 
samorządów zawodowych. Przewodniczący 
Szymański wyraził nadzieję, że to nie ostatnie 
takie spotkanie.

Dziękuję za zaangażowanie w organizację 
konferencji członkom komisji parlamentar-
no-prawnej ORA w Łodzi, w szczególności: 
adwokatom Justynie Jurewicz i Romanowi 
Dreszerowi, aplikantom adwokackim Justynie 
Kopałce-Siwińskiej, Katarzynie Michalak, 
Agnieszce Jaworskiej, Ewelinie Witmajer, 
Sebastianowi Sztorcowi,  Krzysztofowi 
Rzeźnickiemu. 

ADW. MARIUSZ MAZEPUS

Państwo nie może istnieć bez samorządów 
zawodowych. A rola samorządów zawodów 
zaufania publicznego w demokratycznym 
porządku państwa prawnego jest 
nadzwyczajnie ważna!

Komu ja mogę 
zaufać?!

32 33P I S M O  I Z B Y  A D W O K A C K I E J  W  Ł O D Z I

W Y D A R Z E N I AW Y D A R Z E N I A



FOT. : KRZYSZTOF WALOSZCZYK (3)

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydium NRA 
z 25 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie odzna-
ki adwokackiej wprowadzono jednolity tekst 
uchwały NRA w sprawie odznaki adwokac-
kiej z 15 października 1972 r. Z jej treści wy-
nika, że wyróżnienie Adwokatura Zasłużonym 
jest odznaczeniem dla tych koleżanek i kole-
gów, którzy na przestrzeni lat wyróżnili się dla 
adwokatury lub działania na rzecz realizacji 
dla celów adwokatury określonych w dewizie 
Adwokatury takich jak wierność Polsce, obro-
na praw i wolności obywatelskich, pomoc 
potrzebującym.

W szczególności zostają osoby uhono-
rowane tym odznaczeniem za wzorową 
i długotrwałą pracę zawodową adwokata 
oraz aktywną działalność w samorządzie 
adwokackim. Nadto odznakę przyzna-
je się także za działalność naukową oraz 
publicystyczną, szczególnie w dziedzinie 
kształtowania i stosowania prawa, oraz 
działalność publiczną nastawioną przede 
wszystkim na ochronę praw i wolności oby-
watelskich. Odznaka Adwokatura Zasłużonym 
jest przyznawana przez Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej na wniosek rady adwo-
kackiej lub z własnej inicjatywy. Odznaczeni 
powinni nosić Odznakę z okazji uroczy-
stości lub zebrań korporacyjnych albo 
innych uroczystych wydarzeń na odzie-
ży po lewej stronie piersi. Zatem odznakę 
dosyć łatwo zauważyć podczas naszych  
spotkań.

Od czasu ustanowienia odznaczenia 
bardzo wielu szacownych adwokatów zo-
stało nią uhonorowanych. Między inny-
mi odznakę przyznano Seniorce Palestry 

Łódzkiej Pani mecenas Krystynie Skoleckiej-
Konie, adw. Joannie Agackiej Indeckiej,  
adw. Marii Budzanowskiej, adw. Stanisławowi 
Maurerowi, adw. Stanisławowi Mikkemu 
oraz adw. Stanisławowi Rymarowi.

Środowisko adwokackie przyznaje również 
odznakę wybitnym osobistościom ze świata 
wymiaru sprawiedliwości, polityki, kultury 
i Kościoła. W ten sposób adwokatura wyraziła 
swoje uznanie wobec Prymasa Józefa Glempa, 
abp. Józefa Życińskiego, prof. Władysława 
Bartoszewskiego, prof. Leszka Kołakowskiego, 
Jana Nowaka Jeziorańskiego, Andrzeja Wajdy 
oraz prezydentów Lecha Wałęsy oraz Ryszarda 
Kaczorowskiego. 

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia 
Izby Łódzkiej byliśmy także świadkami odzna-
czenia naszych wyróżnionych koleżanek i ko-
legów. Oznaczenie otrzymali Pani adw. Łucja 
Malinowska, adw. Alicja Bień, adw. Andrzej 
Bąk, adw. Bogdan Lesiak, adw. Jarosław 
Szczepaniak i  adw. Bartosz Tiutiunik. 
Odznaczenia zostały wręczone przez pre-
zesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja 
Zwarę w obecności  gości  zgromadze-
nia, wśród których była prezydent Łodzi  
Hanna Zdanowska.

O d z n a c z e n i  k o l e ż a n k i  i  k o l e d z y  t o  
doświadczeni oraz wiele lat działający 
w zawodzie prawnicy, których praca do-
tyczy nie tylko kwestii zawodowych, ale 
także aktywności na polu samorządowym  
oraz społecznym.

Pani adw. Alicja Bień pełni obecnie funkcję 
Honorowego Konsula Republiki Francuskiej 
w Polsce. Od wielu lat uczestniczy w aktywno-
ści Izby Łódzkiej w kontaktach między adwo-
katurą polską a francuską. Pełniła przez wiele 

lat funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarne-
go ORA oraz pozostawała członkinią Komisji 
działających przy ORA w Łodzi

Pani adw. Łucja Malinowska, wieloletnia 
działaczka samorządowa i członkini Komisji 
ORA, obecnie członek Komisji ds. Mediacji 
oraz Komisji ds. Grotnik.

Pan adw. Andrzej Bąk przez dwie kadencje 
pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnego Izby Łódzkiej, a od wielu lat 
jest zaangażowany w prace samorządowe  
naszej Izby

Pan adw. Jarosław Szczepaniak od wielu lat 
jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi, gdzie przewodniczy Komisji Sportu 
i Rekreacji. W związku ze swoimi zaintere-
sowaniami rozpoczął i zaangażował dzia-
łanie Klubu Motocyklowego Adwokatury 
Ł ó d z k i e j  n a  t e r e n i e  I z b y  Ł ó d z k i e j . 
Zaangażowany w sprawy zagraniczne zwią-
zane z Ukrainą oraz prace NRA jako czło-
nek Komisji Integracji Środowiskowej, 
Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady 
Adwokackiej.

Adw. Bogdan Lesiak jest osobą od wielu lat 
zaangażowaną w prace samorządowe naszej 
Izby. Od wielu lat członek Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi. W tej chwili pełniący 
funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby.

Adw. Bartosz Tiutiunik członek ORA 
w Łodzi był wieloletnim Kierownikiem 
S z k o l e n i a  A p l i k a n t ó w  A d w o k a c k i c h , 
uczestniczącym w całym procesie ich 
edukacji .  Zaangażowany w sprawy sa-
m o r z ą d o w e  n a  s z c z e b l u  n a s z e j  I z b y 
jak i ogólnopolskim. Obecnie pełni funkcję 
Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej  
w Łodzi. 

ADW. MICHAŁ 
WOJTYSIAK

Co jakiś czas, z reguły podczas poważnych 
uroczystości albo zgromadzeń Izb  
dowiadujemy się, że niektórzy z nas otrzymali 
odznaczenia – Adwokatura Zasłużonym. 
Wielu z nas, szczególnie tych młodszych, 
zastanawia się, jakie są kryteria wyboru osób 
odznaczonych, za co dostają odznakę,  
jakie są procedury jej przyznawania.

Adwokatura 
Zasłużonym
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Na otwarciu jednego z poprzednich 
znany krytyk filmowy Tomasz 

Raczek powiedział, że każdy 
z nas lubi się przeglądać 

w postaciach i  sytu-
acjach na ekranie. 

Również adwoka-
ci, stąd popular-

ność prze-
g l ą d u .  

A l e  
na  

filmy  
o tema- 

tyce praw-
niczej chętnie 

przychodzą nie 
tylko prawnicy, wej-

ściówki na wszystkie 
seanse znikają błyska-

wicznie. Przy układaniu re-
pertuaru kolejnych edycji jedy-

nym problemem jest decyzja, które 
tytuły z bogatej filmografii wybrać. 

Filmowcy lubią tematy związane z pracą 
adwokatów, często wykorzystują dramatur-

gię wydarzeń na sali sądowej i zawikłane losy 
oskarżonych.

W najlepszych filmach o tematyce praw-
niczej można zobaczyć i  usłyszeć pło-
mienne mowy obrońców, poruszające 
uniwersalne kwestie, wypowiadane przez 
znakomitych aktorów. W kultowej Filadelfii 
Denzel Washington w emocjonalny sposób 
mówi o dyskryminacji osób homoseksual-
nych. W Ludziach honoru śledzimy pełną 
napięcia, gniewu i tłumionej agresji potyczkę 

słowną między Tomem Cruisem a Jackiem 
Nicholsonem na sali sądu wojskowego. 
W Czasie zabijania Matthew McConaughey 
z narażeniem życia i bezpieczeństwa rodziny 
broni Afroamerykanina w miasteczku, gdzie 
żywe są tradycje Ku Klux Klanu. Nie zapomi-
namy też o filmach o lżejszym charakterze. 
Obraz o procesie o zabójstwo sklepikarza, 
w którym obrońcą dwóch studentów jest 
tytułowy Mój kuzyn, Vinny, to komediowy 
majstersztyk.

Zwykle – czy to dramat obyczajowy, thril-
ler, film sensacyjny, czy komedia lub romans 
(jak w Orłach Temidy z Robertem Redfordem 
i Debrą Winger) – punktem kulminacyjnym 
jest płomienna mowa obrońcy. I każdy z nas, 
adwokatów, znajduje w tych filmach echa 
własnej pracy, różne typy klientów, świad-
ków, oskarżycieli, sędziów. Być może wielu 
z nas zdecydowało się na wykonywany za-
wód po obejrzeniu filmu, w którym praca ad-
wokata uratowała życie klientowi.

Co roku staramy się, by wyświetlane filmy 
prezentowały dorobek reżyserski dawnych 
i współczesnych mistrzów kina; pojawiają się 
tytuły zagraniczne i polskie. Cieszy, że widzo-
wie cenią zarówno czarno-białe obrazy z prze-
szłości, jak i współczesne wysokobudżetowe 
produkcje.

Tak będzie również teraz. Spośród siedmiu 
tytułów z repertuaru tegorocznego prze-
glądu wymienię trzy, które są przykładem, 
jak duży dystans czasowy dzieli pokazy-
wane filmy. Świadek oskarżenia z 1957 r., 
w reżyserii Billy’ego Wildera, mimo upływu 
sześciu dekad od premiery, nie traci na ak-
tualności i dramaturgii. Adwokat, który z po-
wodów zdrowotnych wycofał się z prowadze-
nia spraw, podejmuje się jeszcze jednej, 
o morderstwo. Wierzy w niewinność swojego 
klienta, jednak niełatwo będzie mu ją udo-
wodnić, ponieważ przeciwko oskarżonemu 

niespodziewanie występuje jego własna 
żona, która miała mu zapewnić alibi. Sprawa 
okazuje się bardziej zawiła, niż to się mo-
gło początkowo wydawać. W roli świadka 
oskarżenia legendarna Marlena Dietrich, zaś 
znakomitego londyńskiego adwokata zagrał  
Charles Laughton.

Ludzie honoru z 1992 r. to pełen napięcia 
dramat sądowy, w którym prawnicy i oskarże-
ni należą do świata wojskowego. Armia rzą-
dzi się swoimi regułami, sztywna hierarchia 
i zmowa milczenia nie ułatwiają prawnikom 
amerykańskiej marynarki wojennej dotar-
cia do prawdy. Czy dwaj żołnierze piechoty 
morskiej zabili kolegę przez przypadek, z ze-
msty, czy też na rozkaz zwierzchnika? To z tego 
filmu pochodzi znakomita scena przesłucha-
nia świadka (Jack Nicholson) przez młode-
go prawnika (Tom Cruise). Krzyżowy ogień 
pytań nie załamuje świadka, lecz prowoku-
je go do zeznań, które rzucają nowe światło  
na sprawę.

Przegląd zakończy obsypany nagrodami  
Erin Bronkovitz  z  2000 r. ,  za  występ 
w którym Julia Roberts otrzymała zasłużo-
nego Oscara. To historia, w której kancelaria 
adwokacka staje się sceną dla niezwykłej i bły-
skotliwej potyczki prawniczej. Zatrudniona 
w niej samotna matka trójki dzieci przegląda-
jąc akta spraw trafia na pewną prawidłowość 
i dzięki swoim umiejętnościom interperso-
nalnym, fenomenalnej pamięci, uporowi 
i wytrwałości, doprowadza do zbiorowego 
pozwu odszkodowawczego wobec potężnej  
korporacji.

Na te i pozostałe filmy V Przeglądu Kina 
Prawniczego zaprosiliśmy Koleżanki i Kolegów 
adwokatów, aplikantów, a także widzów,  
dla których kino z adwokatem w roli głównej 
jest nie tylko rozrywką, ale i źródłem poznawa-
nia wizerunku tego zawodu. Obraz przemawia 
bardziej niż tysiąc słów. 

Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej” odbędzie się  
po raz piąty w warszawskim kinie Muranów między 14 a 16 października. 
W tym roku obchodzimy więc mały jubileusz imprezy.

ADW. ANISA 
GNACIKOWSKA

Z adwokatem  
w roli głównej
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Wzory  
i drogowskazy,
czyli wieczór 
patriotyczny

Otwierając uroczystość dziekan wyróżnił po-
słankę Katarzynę Lubnauer, Przemysława 
Staniszewskiego,  prezydenta Zgierza; 
Ireneusza Krześnickiego, dyrektora Wydziału 
Prawnego Nadzoru i Kontroli Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego; sędziego Krzysztofa 
Kacprzaka,  prezesa Sądu Okręgowego 
w Łodzi, sędzię Wiesławę Kuberską, prezes 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich IUSTITIA; Marię Szcześniak-Bauer, 
prokurator okręgową w Łodzi; Aleksandra 
Szymańskiego, prezesa Rady Izby Notarialnej 
w Łodzi; Barbarę Malec, przewodniczącą 
Izby Inżynierów Budownictwa; Jacka Jańca, 
przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej 
Izby Architektów RP; Jolantę Dziubińską, 
dziekan Okręgu Łódzkiego Polskiej Izby 
R z e c z n i k ó w  Pat e n t o w y c h ;  B o g u m i ł ę 
Kempińską-Mirosławską, przewodniczącą 
Sekcji Historyczno-Medycznej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Łodzi; Alicję Niewiadomską, 
sekretarz  Krajowej  Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych; Halinę Gmaj-Budziarek, 
przedstawicielkę Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi; adw. Krystynę Skolecką-
Konę; Joannę Przybył, prezes Fundacji Carpe 
Diem oraz ks. Łukasza Burcharda, duszpaste-
rza Prawników Archidiecezji Łódzkiej.

Dziekan wskazał na rolę środowisk praw-
niczych w odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości i tworzeniu nowej państwowości, 
zwłaszcza podkreślił nieocenione zasługi 
adwokatury na tym polu. Wskazywał, że ów-
czesna jej postawa winna być dla nas wzorem 
postępowania i drogowskazem wyznaczają-
cym cel, jaki obecne środowiska inteligenckie 
powinny realizować.

N a s t ę p n i e  w y k ł a d  o k o l i c z n o ś c i ow y 
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. – lek-
cja na dziś wygłosił red. Marek Zając, dzien-
nikarz, publicysta i scenarzysta, współ-
pracujący z „Tygodnikiem Powszechnym”, 
„Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Wprost”. 
Wskazywał na umowność daty 11 listopada 
jako chwili odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W tamtym okresie bowiem odradza-

1  Adam Redzik, Szic o dziejach Adwokatury Polskiej, Palestra 11.09.2011 r.

jąca się ojczyzna nie miała ani demokratycz-
nych organów władzy, ani ustalonych granic 
państwowych, ani w końcu jednolitej sytuacji 
geopolitycznej w poszczególnych dużych 
ośrodkach miejskich.

W tej sytuacji duży wkład w ukształtowa-
nie terytorium i siły państwa wniósł Roman 
Dmowski – polityk tyleż wybitny co kontrower-
syjny. Dzięki jego zabiegom, m.in. płomienne-
mu pięciogodzinnemu wystąpieniu podczas 
paryskiej konferencji pokojowej, w którym 
prezentował polską rację stanu i nasze rewin-
dykacje terytorialne, udało się ukształtować 
ówczesne granice Polski.

Autor prelekcji podkreślał także ogromne 
zasługi Ignacego Jana Paderewskiego, zwłasz-
cza jako eksponenta sprawy polskiej na are-
nie międzynarodowej. Podsumowaniem wy-
kładu była myśl, że w większości przypadków 
autorom polskiej niepodległości, niezależ-
nie od poglądów politycznych, przyświe-
cały wartości prymarne: Prawo, Ojczyzna 
i  Honor – stanowiące również dewizę 
adwokacką.

Po wykładzie miał miejsce występ znamie-
nitego łódzkiego pianisty, o którym Witold 
Lutosławski napisał: wybitnie utalentowany 
pianista i wysoce inteligentny muzyk – Pawła 
Kowalskiego. Wirtuozerskie wykonanie dzieł 
Chopina i Paderewskiego wywołało owacje, 
które skłoniły artystę do zagrania na bis swego 
opracowania utworu Krzysztofa Komedy Sleep 
safe and warm.

K o ń c z ą c  c z ę ś ć  o f i c j a l n ą  W i e c z o r u 
Patr iotycznego dziekan ORA w Łodzi 
Jarosław Z. Szymański zaprosił uczestni-
ków na poczęstunek i stwierdził, że warto 
organizować takie spotkania, aby podtrzymać 
zanikające tradycje.

Jestem tego samego zdania i myślę, że warto 
także w tym miejscu przypomnieć, że żołnie-
rzami Legionów byli np.: późniejszy adwokat 
Antoni Chmurski, znakomity warszawski 
obrońca Jan Ruff (w bitwie pod Konarami 
ciężko ranny), adwokat wiedeński Zygmunt 
Hofmokl-Ostrowski, adwokat krakowski 

Edmund Szalit, który zginął w bitwie pod 
Bielgowem 7 listopada 1915 r. Liczni adwo-
kaci walczyli jako ochotnicy w wojnie polsko-
-bolszewickiej 1920 r., np. wybitni obrońcy 
Eugeniusz Śmiarowski i Stanisław Patek.

Inni adwokaci angażowali się w budowanie 
aparatu państwowego; tworzyli polskie sądow-
nictwo, administrację i naukę. Byli wśród nich 
m.in.: Stanisław Bukowiecki (minister sprawie-
dliwości w 1918 r., a w latach 1919–1939 prezes 
Prokuratorii Generalnej RP i wiceprezes Komisji 
Kodyfikacyjnej RP), Franciszek Nowodworski 
(pierwszy prezes Sądu Najwyższego 1922–
1924), Leon Supiński (pierwszy rezes Sądu 
Najwyższego 1929–1939). Kilkakrotnym mi-
nistrem sprawiedliwości, posłem, senatorem 
i ostatnim przed II wojną światową marszał-
kiem Sejmu RP był profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego Wacław Makowski, były adwo-
kat. Liczna grupa adwokatów weszła w skład 
utworzonej w 1919 r. Komisji Kodyfikacyjnej 
RP, której celem było przygotowanie projek-
tów regulacji ujednolicającej prawo cywilne 
i karne na terenie państwa [m.in. Stanisław 
Car (także minister sprawiedliwości i marsza-
łek Sejmu), Ludwik Domański, Henryk Konic, 
Zygmunt Marek, Aleksander Mogilnicki, Emil 
Stanisław Rappaport, Jerzy Trammer]. Znaczna 
grupa adwokatów zasiliła polską naukę prawa, 
podejmując wykłady na uniwersyteckich wy-
działach prawniczych, np. Adolf Suligowski, 
Dominik Anc, Wacław Makowski i Zygmunt 
Nagórski na Uniwersytecie Warszawskim; 
Alfons Parczewski, Eugeniusz Waśkowski 
i Zygmunt Jundziłł na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie; Romuald Paczkowski 
i Bronisław Stelmachowski na Uniwersytecie 
w Poznaniu1.

11 l istopada b.r.  podczas oficjalnych 
miejskich obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości Izbę Adwokacką w Łodzi re-
prezentował dziekan Jarosław Z. Szymański, 
który po uroczystej mszy świętej w łódzkiej 
Bazylice Archikatedralnej wraz z członkami de-
legacji zawodów prawniczych złożył wiązanki 
pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza 

Niezwykły i pełen wrażeń wieczór w gronie przyjaciół, koleżanek 
i kolegów adwokatów oraz zaproszonych gości – przedstawicieli władz, 
administracji państwowej i samorządowej, sądownictwa, prokuratury 
oraz samorządów zawodowych, a także wybitnych osobistości świata 
kultury i sztuki. Tak w skrócie można opisać wieczornicę patriotyczną 
łódzkiej Izby Adwokackiej, zorganizowaną przez dziekana ORA w Łodzi, 
adwokata Jarosława Z. Szymańskiego dla uczczenia 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

ADW. MARIUSZ MAZEPUS
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W tym miesiącu obchodzimy Międzynarodowy 
Tydzień Mediacji (17-22 października).  
Temat tej metody rozwiązywania sporów 
alternatywnej wobec konfrontacji sądowej jest 
ostatnio intensywnie omawiany w kontekście 
niedawnej nowelizacji kpc z 10 września 2015 r.

Kilka słów o mediacji. 
Pełnomocnik profesjonalny.

Mam pewne doświadczenie zarówno w roli 
pełnomocnika, jak i mediatora – w tekście ni-
niejszym skupię się na pełnomocnikach w me-

diacji i stosunku pełnomocników do tej me-
tody rozwiązywania sporów. 

O zaletach alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (ADR) 

słyszeliśmy zapewne wszy-
scy. Teoretycznie wiado-

mo, że mediacja jest 
szybszą, tańszą i lepszą 
metodą wyjścia z kon-

fliktu i/lub rozwiązania 
sporu. Dlaczego więc, abs-

trahując od kwestii finanso-
wych, adwokaci i radcowie praw-

ni często nie są przekonani do tych 
metod?

MISJA DOBRYCH USŁUG
Kilka razy uczestniczyłam w Salonach Mediacji 
Gospodarczej organizowanych przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie. Ostatnio wzięłam też 
udział w konferencji Mediacja misją dobrych 
usług zorganizowanej przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Na tej podstawie, jak rów-
nież czerpiąc z własnego doświadczenia jako 
mediatora, jestem w stanie wyliczyć kilka 
zastrzeżeń pełnomocników wobec mediacji. 
Po pierwsze, pełnomocnicy uważają, że me-
diacja jest nieskuteczna i niepotrzebna. Skoro 
strony mają się dogadać, to i tak to zrobią, 
a jeżeli do tej pory się nie porozumiały, to zna-
czy, że na porozumienie nie ma miejsca. Takie 
podejście wynika z braku doświadczenia 
i wiedzy o wartości dodanej, jaką stanowi 
mediacja prowadzona przez doświadczone-
go, kompetentnego mediatora. Profesjonalny 
mediator ma doświadczenie w zarządzaniu 

sporem, powinien tonizować nastroje skon-
fliktowanych stron i niejako na siebie prze-
jąć ładunek emocjonalny, jaki strony przy-
noszą na sesję mediacyjną. Czasem sama 
obecność osoby trzeciej, postronnej, nieza-
angażowanej w spór potrafi zdziałać cuda. 
Wobec zarzutu, że mediacja jest niesku-
teczna, warto zastanowić się, jak tę sku-
teczność rozumieć. Oczywiście najprościej 
przyjąć, że sukcesem jest podpisanie ugody. 
Ale nie jest to wcale tak proste – sama prowa-
dzona przez strony w czasie mediacji analiza 
sprawy, ustalenie, na czym stronom naprawdę 
zależy, a co ma znaczenie drugorzędne oraz 
dostrzeżenie po drugiej stronie sporu po pro-
stu człowieka także stanowi wartość dodaną, 
nieobojętną dla zakończenia sporu. Warto 
zaznaczyć, że znaczna część mediacji prowa-
dzonych ze skierowania sądu nawet jeśli nie 
kończy się zawarciem ugody przed mediato-
rem, to kończy się na kolejnym terminie za-
warciem ugody sądowej.

AKTYWNY SLUCHACZ, DOBRA 
KOMUNIKACJA
Część pełnomocników wskazuje, że obawia 
się oddać spór w ręce osoby nieposiadającej 
fachowej wiedzy w danej dziedzinie, i nie chce 
tracić „kontroli” nad dalszym przebiegiem 
sprawy. To bezpodstawne obawy. Po pierw-
sze, nawet w pełni profesjonalny mediator 
nie musi mieć szczegółowej, fachowej wiedzy 
z dziedziny, jakiej dotyczy spór. Rolą media-
tora jest bowiem spowodowanie, aby strony 
zaczęły prawidłowo identyfikować swoje inte-
resy w sporze oraz rozpoznały, na czym im na-
prawdę zależy: czy na czasie, czy na kwestiach 
finansowych, czy może na świętym spokoju. 
Mediator jest aktywnym słuchaczem i stosuje 

zasady dobrej komunikacji, co pozwala na pra-
widłową identyfikację rzeczywistych przyczyn 
sporu i potrzeb. Nie można mylić – co nieste-
ty pełnomocnicy często robią – przystąpie-
nia do mediacji z pójściem na kompromis. 
Jak wiadomo, z kompromisu nikt nie jest za-
dowolony, niektórzy wręcz uznają go za objaw 
słabości. Tymczasem za ustępstwami w za-
kresie części roszczeń stoją różne motywacje 
i czasem rozwiązanie pozornie niekorzystne 
z punktu widzenia pełnomocnika (obarczone-
go prawniczą wiedzą i często zdeterminowane-
go, by konfrontację przenieść na salę sądową), 
będzie całkowicie satysfakcjonujące dla klienta. 
Z moich obserwacji wynika, że prowadzeniu 
mediacji przeszkadza myślenie typu „moja 
sprawa”. Pełnomocnik często sadzi, że oddaje 
w ręce mediatora „swoją sprawę”, pomijając 
oczywisty fakt, że sprawa nie jest jego, a stro-
ny. Wbrew temu, co wydaje się pełnomocni-
kowi, to nie on wie najlepiej, co jest dla strony 
dobre (z wyjątkiem kwestii stricte prawnych). 
Klient oczywiście zwrócił się do pełnomoc-
nika, by uzyskać profesjonalną poradę i wy-
grać sprawę. Warto jednak, aby pełnomoc-
nik pamiętał, że nie wie nic o życiu klienta 
i jakie rozwiązanie przyniesie mu największą 
satysfakcję – nie wygraną, ale właśnie sa-
tysfakcję z rozwiązania sporu. Świadcząc 
p ro fe s j o n a l n ą  p o m o c  p ra w n ą  z a rów -
no w świetle obowiązujących przepisów, 
jak i zasad etyki adwokackiej, jesteśmy zo-
bowiązani do wyczerpującego poinformowa-
nia klienta o możliwości skorzystania z me-
diacji, o jej ewentualnych zaletach i wadach 
w kontekście danej sprawy oraz o związa-
nych z nią kosztach. To klient powinien pod-
jąć decyzję, czy chce do mediacji przystąpić. 
Podkreślmy – w mediacji powinny brać udział    

ADW. KATARZYNA 
EFFORT-SZCZEPANIAK 

MEDIATOR CENTRUM 
MEDIACYJNEGO PRZY NRA, 

STAŁY MEDIATOR PRZY SĄDZIE 
OKRĘGOWYM W WARSZAWIE
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FOT. : ARCHIWUM BIURA PRASOWEGO ORA ŁÓDŹ (2)

ADW. KATARZYNA FULKO
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  

DS. OŚRODKA MEDIACJI

Chodzi w szczególności o przygotowanie statutu Ośrodka oraz regulaminu postępowania wraz z ta-
belą opłat, przygotowanie planu szkoleń w zakresie mediacji dla adwokatów oraz aplikantów adwo-
kackich Izby Łódzkiej (w szczególności dotyczących zmian w przepisach związanych z propagowa-
niem polubownych metod rozwiązywania sporów, a nadto dotyczących tzw. umiejętności miękkich, 
negocjacji, zarządzania konfliktem oraz stresem, współpracy z pokrzywdzonymi przestępstwem). 
Wszelkie działania Komisji są związane z przygotowaniem zaplecza Ośrodka Mediacji do przeprowa-
dzania przez adwokatów-mediatorów mediacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego 
oraz rodzinnego. W planach prac Komisji znajduje się również przygotowanie akcji edukacyjnej 
promującej ideę mediacji oraz działalność Ośrodka w lokalnych mediach.

Już teraz Komisja aktywnie współdziała ze środowiskiem sędziowskim w celu zwiększenia zastoso-
wania mediacji w postępowaniach sądowych. W ramach tych zamierzeń prezes Sądu Okręgowego 
w Łodzi oraz dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi podpisali list intencyjny w sprawie 
powołania „Salonu Mediatora”, który stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń oraz wiedzy 
przedstawicieli naszych środowisk w zakresie praktycznych aspektów mediacji. Przyczyny niskiej 
popularności mediacji wśród sędziów, a także wśród nas samych oraz naszych klientów, są wie-
lorakie. Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, że najczęstszą przyczyną niekiero-
wania sprawy do mediacji jest przekonanie sędziów prowadzących dane postępowanie o braku 
woli stron do uczestniczenia w mediacji, a także silne przekonanie o braku korzyści merytorycz-
nych dla sądu. Mediatorzy natomiast – według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości – jako jedną z najważniejszych przyczyn niskiej popularności mediacji wskazu-
ją na nieznajomość przepisów dotyczących mediacji wśród sędziów i prokuratorów. Z kolei bada-
ni sędziowie zwracali uwagę na brak kwalifikacji mediatorów (głównie tych, którzy nie wykonują 
zawodów prawniczych), niską jakość tworzonej ugody oraz zbyt duże koszty dla stron. Sędziowie 
w odpowiedziach udzielanych ankieterom zwracali również uwagę na przekonanie części swoich 
kolegów co do tego, że są lepszymi negocjatorami niż sami mediatorzy.

Należy też dodać, że wśród przyczyn niskiej popularności mediacji wskazuje się również niechęć 
pełnomocników do kierowania swoich klientów do mediacji. Pełnomocnicy pozostają bowiem 
w błędnym przekonaniu, że kierując klienta do mediacji, będą, ogólnie rzecz ujmując, stratni.

W moim przekonaniu zasadniczym powodem takiej sytuacji jest jednak bardzo niska świadomość 
prawna polskiego społeczeństwa. Polacy nie wiedzą, że wcale nie trzeba w pierwszej kolejności 
iść do sądu po sprawiedliwość, że możliwa jest konstruktywna rozmowa z drugą stroną konfliktu 
prowadząca do jego rozwiązania, które będzie wypracowane włącznie przez strony.

Jak widać, jest jeszcze sporo do zrobienia u podstaw, by mediacja stała się w praktyce skutecznym 
sposobem rozwiązywania sporów, a pełnomocnicy profesjonalni prawnikami jutra. 

Komisja ds. Ośrodka 
Mediacji została 
powołana uchwałą 
Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi 
w czerwcu 2016 r. 
W tym roku Komisja 
zamierza przede 
wszystkim podjąć 
działania dotyczące 
organizacji 
działalności Ośrodka.

Ośrodek Mediacji  
w Łodzi

bezpośrednio strony. Jeżeli to niemożliwe, 
jak np. w mediacjach gospodarczych, gdzie 
zaangażowane są duże podmioty, ważne, żeby 
były obecne osoby, które mogą podejmo-
wać decyzje. Sytuacja, gdy w mediacji bierze 
udział jedynie pełnomocnik lub pełnomocnicy 
związani decyzją biznesową klienta, który nie 
może na bieżąco reagować, jest mało „me-
diacyjna”. Dlatego profesjonalny mediator 
będzie starał się zapewnić udział osób „decy-
zyjnych” i pełnomocnicy nie powinni odczy-
tywać tego jako braku zaufania, wiary w ich 
kompetencje czy przydatność, ale jako wolę 
przeprowadzenia sprawnej i zakończonej  
sukcesem mediacji.

NIE USZTYWNIAJ SIĘ,  
NIE ZWALAJ NA SĄD!
Skoro zatem pełnomocnicy podchodzą do me-
diacji – delikatnie rzecz ujmując – z dystan-
sem, czy w ogóle ich udział w niej ma sens? 
Czasem faktycznie nie. Potrafią bowiem 
odwodzić klienta od konstruktywnego roz-
wiązania sporu, usztywniają stanowisko, 
zachowują się jak w sądzie, przerzucają 
dowodami. Najczęściej jednak jesteśmy 
w mediacji bardzo potrzebni – zarówno 
klientowi, jak i jako wsparcie dla mediatora. 
W tym miejscu warto zarysować konstruk-
tywną rolę pełnomocnika w mediacji. Przed 
przystąpieniem do procedury dobrze jest, 
gdy pełnomocnik ustali, z czym tak napraw-
dę przyszedł do niego klient, to jest, jaki cel 
chce osiągnąć i na czym mu zależy najbar-
dziej. Na pełnomocniku spoczywa ciężar do-
konania analizy ryzyka procesowego i wyja-
śnienia klientowi, jaki rezultat można osiągnąć 
w sądzie, jakie będą się z tym wiązały koszty 
(nie tylko finansowe, ale także emocjonalne), 
ile to potrwa, a także jakie są szanse w razie 
wygranej np. na zaspokojenie roszczenia, czy 
ułożenie dalszych stosunków gospodarczych. 
Trzeba wyjaśnić wszelkie kwestie związane 
z postępowaniem mediacyjnym, w tym tak-
że koszta mediacji. Jeżeli do mediacji stro-
na ma przystąpić ze skierowania sądu, warto 
zapoznać klienta z przepisami dotyczącymi 
zwrotu opłaty od pozwu w przypadku zawar-
cia ugody przed mediatorem. To kluczowy 
moment, by racjonalnie podjąć decyzję o sen-
sie mediacji. Warto jej spróbować na pewno 
w sprawach wielowątkowych, złożonych, 
takich, gdzie zaangażowanych jest kilka pod-
miotów, związanych z interpretacją prawa, 
czy takich, gdzie spodziewamy się długiego 
postępowania sądowego lub kilku postępo-
wań. Warto rozważyć mediację także w spra-

wach, gdzie w drodze postępowania sądowego 
nie da się uzyskać tego, o co klientowi rzeczy-
wiście chodzi, w sprawach gospodarczych, 
gdy strony rozważają możliwość dalszej ko-
operacji i oczywiście w sprawach rodzinnych. 
Jeżeli zarówno klient, jak i druga strona wy-
raziły zgodę na mediację, to pełnomocnik 
powinien znaleźć odpowiedniego mediato-
ra, na którego zgodzą się obie strony, i skon-
taktować się z nim w celu uzgodnienia kwestii 
technicznych. Uzgadniając z mediatorem ter-
min posiedzenia wstępnego czy też pierwszej 
sesji mediacyjnej, dobrą praktyką jest przesła-
nie mediatorowi istotnych informacji o spra-
wie, tzw. deklarację stanowisk – i to zarówno 
w przypadku, kiedy reprezentuje się stronę 
proponującą mediację, jak i przeciwną. 
Jak wspomniałam, w mediacji koniecznie 
powinna uczestniczyć osoba mająca możli-
wość podejmowania decyzji – i o to powinien 
zatroszczyć się pełnomocnik. Szczególnie 
w mediacji gospodarczej brak takiej osoby 
często prowadzi do upadku rozmów. Duże 
podmioty gospodarcze chętnie korzysta-
ją z udziału w mediacjach jedynie pełno-
mocnika, gdyż przybycie członka zarządu 
czy też prezesa jest kłopotliwe. Brak osoby 
mogącej podjąć decyzję na bieżąco i zwią-
zanie pełnomocnika stanowiskiem klien-
ta nie sprzyja mediacji – o tym powinien  
pamiętać pełnomocnik.

WSPARCIE TAKŻE MOBILNE
Pełnomocnik może uczestniczyć w mediacji 
razem z klientem, może także służyć wspar-
ciem „mobilnym”. Klient jest wtedy na me-
diacji sam, co czasem bywa dla niego bardziej 
komfortowe – w szczególności, jeśli omawia-
ne są delikatne czy drażliwe kwestie – jed-
nak na każdym etapie mediacji może skontak-
tować się z pełnomocnikiem i uzyskać wsparcie 
prawne. Nie można również odmówić stronie 
prawa, aby pełnomocnik był obecny na każdym 
etapie mediacji, jeśli takie jest jej życzenie. 
Dla zapewnienia prawidłowego i skutecz-
nego przebiegu mediacji  pełnomocnik 
powinien pamiętać o ki lku kwestiach. 
W mediacji  to kl ient podejmuje decy-
zje, pełnomocnik powinien służyć radą, 
informować o skutkach prawnych, kosz-
tach przyjęcia danego rozwiązania, pro-
ponować możliwe scenariusze,  ale nie 
nakłaniać do tych rozwiązań, które sam uwa-
ża za najlepsze. Pamiętajmy, że mediacja jest 
procesem w pełni elastycznym – zawsze można 
poprosić o czas do namysłu, przerwę na kon-
sultację na osobności – to moim zdaniem 

przewaga mediacji nad postępowaniem  
sądowym.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE
Przystępując wraz z klientem do mediacji, 
warto pamiętać, że to postępowanie polu-
bowne – chodzi o wspólne wypracowanie sa-
tysfakcjonującego obydwie strony rozwiąza-
nia. Mediacja to nie walka na argumentu, ani 
przerzucanie się dowodami. Pełnomocnicy 
mogą zwracać się z propozycjami bez-
pośrednio do stron i  zadawać pytania. 
W  m e d i a c j i  p r a k t y k u j e  s i ę  s e -
s j e  w s p ó l n e  o r a z  i n d y w i d u a l -
ne. Na sesjach indywidualnych po przedsta-
wieniu stanowiska klienta, jego argumentów 
oraz propozycji rozwiązań sporu, można pro-
sić mediatora o przedstawienie tych kwestii 
drugiej stronie. Zdarza się, że rozwiązanie, 
które pada z ust mediatora, zostaje lepiej 
przyjęte, niż to samo rozwiązanie propono-
wane bezpośrednio przez przeciwną stronę. 
Ostatni etap mediacji to sformułowanie 
i  podpisanie ugody. Tu ważną rolę od-
grywa pełnomocnik. Ugodę należy sfor-
mułować tak,  by  w pełni  przedstawić 
rozwiązania przyjęte przez strony – tylko profe-
sjonalny pełnomocnik ma niezbędne doświad-
czenie i wiedzę, by zrobić to w sposób, który 
zabezpieczy interesy jego klienta, oczywiście 
w ramach wypracowanych wspólnie rozwiązań. 
Ugoda podpisana przez profesjonalnego 
pełnomocnika będzie też sformułowana 
tak, że sąd nie będzie miał żadnych wątpli-
wości przy jej zatwierdzaniu. Można sobie 
łatwo wyobrazić niekomfortową sytuację, 
gdy ciężko wypracowana ugoda nie zostaje 
zatwierdzona przez sąd. Rzeczowe podejście 
adwokatów do mediacji – w szczególności 
„prywatnej”, a nie ze skierowania sądu – może 
spowodować znaczący wzrost skuteczności 
naszych działań w oczach klientów, zwłasz-
cza biznesowych. Zadowolony przedsiębior-
ca, który załatwił sprawę szybko i osiągnął 
to, na czym mu zależało, bez konieczności 
wikłania się w spór sądowy i może już sku-
pić się na własnej działalności, na pewno 
wróci do adwokata, który go do mediacji  
przekonał .  Puentą  tekstu  niech będą 
s ł o w a  p o p r z e d n i e g o  d z i e k a n a  O R A 
w Warszawie, mec. Pawła Rybińskiego, 
k tóry  na  jednym z  Salonów Mediacj i 
Gospodarczej powiedział: klient zarabia,  
my zarabiamy.

To najlepszy argument, by przekonać pro-
fesjonalnych pełnomocników do korzystania 
z mediacji. 
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Wyjazdowe szkolenie  dla  apl ikantów 
wszystkich trzech roczników naszej Izby od-
było się 1-2 września 2016 r. – tradycyjnie 
w Słoku k. Bełchatowa w Hotelu Wodnik.

Wykłady dla I roku z prawa karnego po-
prowadzili zaproszeni goście, m.in. sędzia 
Sądu Najwyższego Dariusz Świecki, wice-
dziekan, adw. Bartosz Tiutiunik, sekretarz 
ORA; adw. Sławomir Szatkiewicz oraz zastęp-
ca kierownika szkolenia aplikantów ds. kar-
nych, adw. Stanisław Kubiak.

D l a  ro k u  I I  i  I I I  w y k ł a d y  o d b y w a -
ł y  s i ę  c z ę ś c i o w o  w s p ó l n i e  i  c z ę s t o 
w formie warsztatów (przedkolokwialnych 
i  przedegzaminacyjnych).  Zajęcia pro-
wadzone były m.in. przez sędziów Sądu 
Apelacyjnego, dr Michała Kłosa oraz Małgorzatę 
Stanek, dr. hab. Michała Wojewodę, rzecz-
nika dyscyplinarnego ORA, adw. Edmunda 
Prycę; przewodniczącą Komisji Doskonalenia 
Zawodowego, adw. Magdalenę Eckerdsorf, 
przy moim skromnym udziale.

Po piątkowych zajęciach uczestnicy 
szkolenia mogli odprężyć się podczas uro-
czystej kolacji i dyskoteki. Przybył rów-
nież dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław 
Zdzisław Szymański, co podniosło rangę 
wydarzenia. Była też znaczna część kadry  
dydaktycznej.

Charakter szkolenia pozostał niezmie-
niony, przede wszystkim poświęcony był 
tematom pomocnym podczas zbliżających 
się kolokwiów oraz egzaminu adwokac-
kiego. Nie do przeceniania pozostaje rów-
nież integracja środowiskowa. Dopisała 
pogoda, część zajęć można było prowadzić  
w plenerze.

Jak i dotychczas udało się pogodzić walory 
dydaktyczne zajęć z towarzysko-integracyj-
nymi. Koleżankom i Kolegom Aplikantom 
życzę powodzenia na kolokwiach i egzami-
nie. Wykładowcom oraz wszystkim uczest-
nikom szkolenia dziękuję za udział i miłą  
atmosferę. 

Do Warszawy z ramienia łódzkiej Izby poje-
chali: kierownik szkolenia aplikantów adwo-
kackich ORA mec. Marek Ciupiński, starosta 
III roku aplikantów ORA, apl. adw. Justyna 
Kopłaka; apl. adw. Agata Kotwica oraz niżej 
podpisany, adw. dr Sylwester Redeł, kierow-
nik szkolenia aplikantów adwokackich ORA.

K o n fe re n c j ę  ot wo r z y ł  re p re z e n t a n t 
Marszałka Sejmu RP prof. Jan Majchrowski 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Przemawiali 
t a k ż e  m . i n .  p r e z e s  N a c z e l n e j  R a d y 
Adwokackiej adw. Andrzej Zwara, przed-
stawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej 
w  Wa r s z a w i e  o r a z  p r z e d s t a w i c i e l e 
Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa 
Rozwoju.Konferencja składała się z dwóch 
dni paneli tematycznych. Pierwszy dzień 
rozpoczynał panel cywilny w pięknych 
wnętrzach Sali Kolumnowej Sejmu RP. 
Podzielony został na dwa moduły, w ramach 
których referaty wygłosili przedstawiciele 
zawodów prawniczych oraz organów wła-
dzy wykonawczej. Pierwszy moduł panelu 
przebiegł pod hasłem: Postępowanie gospo-
darcze – perspektywy i zagrożenia, zaś drugi 
został zatytułowany: Wrześniowa nowelizacja 

kodeksu postępowania cywilnego – e-dorę-
czenia (informatyzacja postępowania cywil-
nego). Drugi panel – karny – również skła-
dał się z dwóch modułów: Nowelizacja 
postępowania karnego – ustawa z 11 marca 
2016 r. Szanse, wyzwania, zagrożenia oraz 
Tajemnica adwokacka w kontekście zmian 
legislacyjnych – perspektywy i zagrożenia. 
W drugim dniu  konferencja  przenio-
sła się na Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego.  Odbyły 
się tu warsztaty tematyczne pod patrona-
tem dziekana wydziału, Naczelnej Rady 
Adwokackiej i Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie. Warsztaty dotyczyły: prawa 
karnego (Prawo do obrony podejrzanego lub 
zatrzymanego a obowiązki organów wymiaru 
sprawiedliwości w tym aspekcie, Czynności 
obrońcy na początkowym etapie postępowa-
nia karnego, Postawa procesowa podejrza-
nego lub oskarżonego a budowanie strategii 
obrony w postępowaniu karnym), arbitrażu 
(m.in. wprowadzenie do prawa arbitrażowe-
go: Czym jest arbitraż. Rodzaje sądów arbi-
trażowych. Jakie spory mogą być rozstrzygane 
w arbitrażu), prawa cywilnego (W jaki sposób 

zabezpieczyć interesy klienta w umowie cywil-
noprawnej? Prekluzja dowodowa w świetle 
art. 207 kpc – fakty i mity). Ostatnim elemen-
tem merytorycznym konferencji była dysku-
sja nt. poszczególnych aspektów szkolenia 
aplikantów. Organizatorzy przygotowali rów-
nież bogatą ofertę towarzysko-rozrywkową, 
gdyż konferencja była świetną okazją do in-
tegracji środowiska aplikantów adwokackich 
z całej Polski – obecnych było ok. 70 aplikan-
tów z 16 Izb Adwokackich. W piątkowy wie-
czór uczestnicy konferencji zjedli uroczystą 
kolację, zaś noc z piątku na sobotę mogli 
spędzić na dyskotece. W sobotę odbyła się 
jeszcze integracyjna impreza w klubie Syreni 
Śpiew. To pierwszy w Polsce whisky & cock-
tail bar z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
goście mogą wybierać spośród stu rodza-
jów whisky, a wyspecjalizowani barma-
ni na życzenie przygotowują ponad 40 kla-
sycznych koktajli. Niestety z całej oferty nie 
byliśmy w stanie skorzystać, a w niedzielny 
poranek po śniadaniu wróciliśmy do domu. 
Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom 
biorącym udział w konferencji z ramienia Izby 
Adwokackiej w Łodzi. 

Izba Adwokacka z Łodzi otrzymała 
zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję 
„Adwokatura wobec zmian w prawie 
cywilnym i karnym”, która odbyła się 
w dniach 30 września – 2 października 
w Warszawie. Organizatorami konferencji 
były Samorząd Aplikantów Izby Adwokackiej 
w Warszawie oraz czasopismo aplikantów 
adwokackich „Młoda Palestra” pod patronatem 
Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie.

ADW. DR SYLWESTER 
REDEL

KIEROWNIK SZKOLENIA 
APLIKANTÓW ADWOKACKICH 

ORA W ŁODZI

Aplikanci ORA 
z Łodzi się szkolą

Nasi na konferencji 
w stolicy

ADW. DR SYLWESTER REDEL
KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ORA W ŁODZI
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FOT. : ARCHIWUM KOMISJI SPORTU ORA W ŁDOZI

ADW. TADEUSZ  
KIERUZEL

Ludzie, sport 
to zdrowie! 
Panowie do pił(ek)!
Jak co roku Prawnicy rozegrali latem 
turniej piłki nożnej. Niestety, z przykrością 
zauważamy, iż coraz trudniej znaleźć chętnych 
do uczestnictwa w takiej imprezie sportowej...
Dlatego wobec skromnej liczby zawod-
ników pozostałych korporacji  prawni-
czych, to jest Komorników, Radców Prawnych, 
Prokuratorów, Notariuszy, organizatorzy 
zadecydowali o rozegraniu jednego me-
czu (2 x 45 min) na pełnowymiarowym boisku: 
Adwokaci przeciw pozostałym reprezenta-
cjom. 26 czerwca na boiskach Chojeńskiego 
Klubu Sportowego odbył się więc nieco okro-
jony turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 
Wystąpiły reprezentacje zawodów prawni-
czych z Łodzi poza drużyną Sędziów.

Naszą Izbę reprezentowali:  adwokaci 
Bartosz Tiutiunik, Jacek Kłosiński, Jarosław 
Wyrwas, Maciej Gliwny, Tomasz Banasiak, 
Jakub Czarnecki, Arkadiusz Wróblewski, 

Jakub Goździkowski, Filip Nowak  oraz 
aplikanci Dawid Juśkiewicz i Sebastian 
Głogowski. Po zaciętym i wyrównanym po-
jedynku zwyciężyła drużyna Adwokatów 
wynikiem 1-0. Bramkę po pięknym strza-
le zdobył adwokat Jakub Czarnecki, a co za 
tym idzie Puchar Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi został w rękach gospo-
darzy imprezy.

Wszystkim zawodnikom, a w szczególno-
ści reprezentantom naszej Izby, dziękuje-
my za udział w Turnieju i niezapomniane 
emocje sportowe. Dla naszej drużyny zasłu-
żone gratulacje!

Ze sportowym pozdrowieniem! 

Zwyciężyliśmy 
w squashu

W zmaganiach na kortach wzięli udział łódzcy adwokaci – niżej podpisany mec. Marcin Ciszewski 
i mec. Rafał Tarsalewski. W turnieju zagrało także 14 adwokatów z Wrocławia i okolic. Łódzcy 
adwokaci nie dali szans gospodarzom i zajęli dwa pierwsze miejsca. Pierwszy półfinał wygrał 
mec. Rafał Tarsalewski po wyczerpującym pięciosetowym meczu z mec. Dominikiem Naglikiem. 
Tarsalewski przegrywał początkowo z dużo lepiej przygotowanym fizycznie przeciwnikiem 0:2, 
doprowadził jednak do wyrównania 2:2 i w decydującym secie pokonał adwokata z Wrocławia 
11:4. W drugim półfinale mec. Marcin Ciszewski wygrał z mec. Marcinem Strzeszyńskim 3:0. 
Finał w zasadzie mógłby zostać rozegrany w Łodzi. Mec. Marcin Ciszewski wygrał z mec. Rafałem 
Tarsalewskim 3:0. Tarsalewski miał jednak za sobą bardzo długi i wyczerpujący półfinał, a Ciszewski 
jako trener squasha prowadzi zajęcia dla łódzkich adwokatów, w których uczestniczy także 
Tarsalewski.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby trenować squasha do klubu ImFit w każdą środę  
od godz. 20, a od 2017 r. roku prawdopodobnie już do nowego klubu Energym (ul. Piłsudskiego 135,  
II piętro) od godz. 19.

Wszyscy adwokaci mają w tym czasie wstęp wolny do klubu i mogą ćwiczyć na siłowni. 

ADW. MARCIN 
CISZEWSKI

I Adwokacki Turniej Squasha o puchar dziekana 
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu 
odbył się w centrum sportowym  
Hasta La Vista 4 czerwca.
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FOT. : MICHAŁ BORKOWSKI (8)

Łódź zorganizowała Mistrzostwa Tenisowe Adwokatów

Tradycja sportowa 
w Fabryce Wełny

Mistrzostwa Tenisowe Adwokatów to najstarsza taka impreza sportowa. 
W tym roku odbyła się już po raz 38! Wybór gospodarza nie był więc 
prosty – to prestiżowe wydarzenie i o jego organizację ubiegało się wielu.

Ty m  ra z e m  p r z yg o t o w a ł a  j e  2 6 - 2 9  m a j a 
Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi przy wspar-
ciu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury 
Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej. 
Ostatecznie na listopadowym posiedzeniu KIŚKSiT 
podjęto decyzję, że w tym roku turniej zorganizuje 
Łódź. Powołano Komitet Organizacyjny Mistrzostw, 
który tworzyli adwokaci Michał Chudobiński, Beata 
Ciupińska, Marek Ciupiński, Jacek Kłosiński, Bartosz 
Orlicki, Jarosław Szczepaniak, Andrzej Wosiński, 
Michał Woźniak i Włodzimierz Woźniak.

Czasu było mało. W tym samym terminie na kor-
tach Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi miały 
się odbyć Mistrzostwa Tenisowe Lekarzy, co znacz-
nie ograniczało liczbę miejsc, na których można było 
rozegrać mecze. Ostatecznie wybór padł na korty 
Pabianickiego Klubu Tenisowego. To nie pierwszy 
raz, gdy Pabianice miały podejmować adwoka-
tów-tenisistów z całej Polski – kilka lat wcześniej 
odbył się tam podobny turniej. W tym roku udział 
w zawodach wzięło ponad 50 adwokatów spoza 

izby łódzkiej i ok. 10 z naszego regionu. Zawodnicy 
ugoszczeni zostali w dwóch pabianickich hotelach: 
Fabryka Wełny i Aviator. Pogoda przed zawodami 
nie była najlepsza, ale w podczas samej imprezy 
nie padało, a nawet widać było delikatne promienie 
słońca. Jedynie w sobotę przelotny deszczyk zrosił 
korty, co nie popsuło zabawy.

SZALEŃSTWA W LEKSUSACH
M i s t r z o s t w a  o f i c j a l n i e  o t w o r z y -
li adwokaci Włodzimierz Woźniak i Jarosław 
Szczepaniak 26 maja. Losowanie przeprowadzone 
przez licencjonowanych sędziów tenisa ziemnego 
odbyło się na kortach PKT. Już wtedy udzieliły się 
niektórym spore emocje. Cóż, to całkiem natural-
ne, biorąc pod uwagę klasę zawodników i rangę 
Mistrzostw. Mecze trwały do godz. 18-19, a czas mię-
dzy nimi urozmaicał sponsor Mistrzostw – Toyota 
Motor Poland, który oddał uczestnikom turnieju 
pięć znakomitych maszyn marki Lexus, by mogli 
sprawdzić swoje umiejętności jazdy. Padł nawet re-

kord prędkości, ale ile kilometrów pokazał licznik, 
nie powiem, choć wszystko odbyło się… zgodnie 
z przepisami. Dwie urocze panie z Lexusa, Monika 
Małek i Agnieszka Sabaj, czuwały nad bezpieczeń-
stwem rajdowców.

Gdy korty pustoszały, zawodnicy wracali do hote-
li, by odpocząć, ale też przygotować się do wieczor-
nych spotkań. Bo przecież sport to nie wszystko! 
W czwartek goście bawili się na położonym nad 
Dobrzynką tarasie hotelu Fabryka Wełny, ciesząc 
się muzyką i hotelową kuchnią.

W piątek odbył się „wieczór łódzki”. Autokar 
z Pabianic przywiózł gości do siedziby Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi, gdzie w ogrodach cze-
kały na wszystkich namioty ze stołami biesiadnymi. 
Gości przywitał dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław 
Zdzisław Szymański. Licznie przybyli też członkowie 
łódzkiej izby. Impreza się udała, bo autobus od-
wiózł ostatnich gości do pabianickich hoteli około  
godz. 3 nad ranem, a dla niektórych nie był to wcale 
koniec tego spotkania.

WYNIKI
Ostatniego dnia odbył się w hotelu Fabryka Wełny 
Bal Dziekański, podczas którego wręczono nagro-
dy i puchary dla zwycięzców turnieju. Oto lista 
nagrodzonych.
Wśród kobiet w kategorii Najlepsza 
Zawodniczka Mistrzostw:
1 miejsce – Małgorzata Głódkowska (Gdańsk)
2 miejsce – Julia Młost (Kraków)
3 miejsce – Urszula Kopeć (Olsztyn)
Wśród mężczyzn w kategorii Najlepszy Zawodnik 
Mistrzostw:
1 miejsce – Sławomir Leśniewski (Warszawa)
2 miejsce – Kamil Guzek (Warszawa)
3 miejsce – Jarosław Kowalewski (Warszawa)
Wśród Izb Adwokackich reprezentowa-
nych na Mistrzostwach w kolejności zdobytych 
punktów:
1 miejsce – Izba Warszawska (42,5 pkt.)
2 miejsce – Izba Łódzka (20 pkt.)
3 miejsce – Izba Krakowska (19,5 pkt.)

Wśród kobiet w grach pojedynczych:
1 miejsce – Małgorzata Głódkowska (Gdańsk)
2 miejsce – Urszula Kopeć (Olsztyn)
3 miejsce – Julia Młost (Kraków)
Wśród kobiet w grach podwójnych:
1 miejsce – Małgorzata Głódkowska (Gdańsk)/Julia 
Młost (Kraków)
2 miejsce – Urszula Kopeć (Olsztyn)/Beata Woś 
(Rzeszów)
Wśród mężczyzn w grach pojedynczych:
Kategoria Open:
1 miejsce – Michał Zawiła (Katowice)
2 miejsce – Jakub Sokólski (Siedlce)
Kategoria 35+:
1 miejsce – Kamil Guzek (Warszawa)
2 miejsce – Jarosław Kowalewski (Warszawa)
Kategoria 45+:
1 miejsce – Sławomir Leśniewski (Warszawa)
2 miejsce – Andrzej Pasierski (Wrocław)
kategoria 55+:
1 miejsce – Sławomir Leśniewski (Warszawa)

2 miejsce – Roman Porwisz (Kraków)
kategoria 65+:
1 miejsce – Włodzimierz Woźniak (Łódź)
2 miejsce – Jarosław Kosowski (Kielce)
Wśród mężczyzn w grach podwójnych:
1 miejsce – Grzegorz Eliasz (Kraków)/Oskar 
Złotowski (Katowice)
2 miejsce – Jarosław Kowalewski (Warszawa)/
Sławomir Leśniewski (Warszawa) Mikst:
1 miejsce – Małgorzata Głódkowska (Gdańsk)/
Michał Zawiła (Katowice)
2 miejsce – Julia Młost (Kraków)/Oskar Złotowski 
(Katowice)
Turniej rodzinny:
1 miejsce – Jacek i Maciej Żbikowscy 
 (Warszawa)
2 miejsce – Michał i Włodzimierz Woźniakowie 
(Łódź)
Turniej pocieszenia:
1 miejsce – Marcin Chmielecki (Gdańsk)
2 miejsce – Jarosław Szczepaniak (Łódź). 

ADW. JAROSŁAW 
SZCZEPANIAK
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FOT. : MICHAŁ BORKOWSKI (15)

ADW. JAROSŁAW 
SZCZEPANIAK

Niech żyje bal!
Który to już raz spotykamy się na naszym 
sportowym balu? Tyle czasu upłynęło od jego 
pierwszej edycji! Pamiętam, że pierwszy raz 
byłem na tej imprezie chyba w roku 1999, kiedy 
jej „ojcem” był jeszcze adw. Jerzy Szczepaniak. 
Czy bale były organizowane wcześniej?

Nie wiem, najważniejsze, że tradycja ma się nieźle, o czym mogli przekonać się ci, którzy 22 paź-
dziernika odwiedzili Casa de’ Fiori w Niesięcinie. „Tym razem nie hotel Agat?!” – ktoś zapyta. W tym 
roku bal miał nieco inną formułę, zmieniono jego miejsce, ale nie tylko.

Teraz impreza to Ogólnopolski Bal Mistrzów Sportu Środowisk Prawniczych. Rzeczywiście wśród 
gości znalazło się wiele osób spoza Łodzi. Przyjechali członkowie izb: białostockiej, gdańskiej, lu-
belskiej, wałbrzyskiej i warszawskiej, a wśród nich prezes NRA adw. Andrzej Zwara, wiceprezes 
NRA Jacek Trela, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki 
NRA adw. Stanisław Estreich, członek ORA w Wałbrzychu adw. Bartosz Łuć oraz redaktorka portalu 
„Pokój Adwokacki” adw. Joanna Parafianowicz.

Pojawili się przedstawiciele prawie całego świata prawniczego: komornicy, notariusze, radcowie 
prawni, sędziowie i oczywiście adwokaci. Impreza służy nie tylko propagowaniu idei sportu wśród 
prawników, ale też po prostu integruje nasze środowisko. Szczególnie dzisiaj to niezwykle ważne.

W czasie balu wręczono Puchar Przechodni Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
przyznany naszej drużynie futbolowej za zdobycie I miejsca w Turnieju w Piłkę Nożną, któ-
ry odbył się w czerwcu na boisku ChKS. Puchary za zdobycie tytułów Mistrza Sportu-Adwokata 
2015 Roku otrzymali adw. Aurelia Koksztys-Łuć ze Szklarskiej Poręby i adw. Tomasz Grzejszczak. 
Zasłużone wyróżnienia dla Najwytrwalszych Uczestników Balu przyznano adw. Magdalenie 
Eckersdorf, adw. Małgorzacie Striżko, Robertowi Geyerowi i sędziemu Adamowi Kuleszy. Nie opu-
ścili oni żadnego balu z tych zaliczanych do „ery nowożytnej”, czyli organizowanych od 2010 r. 
Bawiliśmy się świetnie, co pokazują najlepiej zdjęcia wykonane przez naszego „izbowego fotogra-
fa” – Michała Borowskiego. A zatem do zobaczenia za rok! 
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FOT.: ADW. AGNIESZKA ANNA WOLSKA (6)

ADW. AGNIESZKA ANNA 
WOLSKA

Ko Samui – turystyczna maszyna, pracująca na najwyższych obrotach przez całą dobę i cały rok

Brudna mekka backpackerów  
w Kho Phi Phi

gras. Kafejki w amerykańskim stylu serwujące 
tłuste pączki donuts i caffe latte, której Azjaci, 
mający problem z trawieniem nabiału, nigdy 
nie pijali, mnożą się niczym grzyby po deszczu.

GÓRY... WIEŻOWCÓW
Nieruchomości, budynki, hotele wdzierają się 
coraz wyżej na zbocza wyrastających z morza 
gór, kiedyś porośniętych gęstym, dziewiczym 
lasem. Międzynarodowe lotnisko przyjmuje 
i wysyła w świat potężne pasażerskie samolo-
ty z częstotliwością kilkunastu minut, fundu-
jąc plażowiczom na najpopularniejszej plaży 
Chaweng prawdziwie bombowe atrakcje. 
Nawet fani „spottingu” po piętnastu lądo-
waniach zaczną myśleć o zmianie plaży lub 
dobrych zatyczkach do uszu. Oferta hoteli, 
atrakcji, rozrywek, masaży i sklepów między-
narodowych marek nie ma końca. Ko Samui 
jest turystyczną maszyną, pracującą na naj-
wyższych obrotach przez cały rok i całą dobę.

Niestety, podobne wrażenia przywiozłam 
z Wietnamu, który jeszcze trzynaście lat 
temu był oazą autentyczności, prawdziwą 

esencją Azji Południowo-Wschodniej. I choć 
wciąż królują tu swoiste plecione kapelusze, 
a światem ulicznym żądzą jednoślady (zamiast 
rowerów – skutery ), to ciężar zmian w archi-
tekturze, obyczajowości i choćby diecie jest 
przytłaczający. Nowy cud świata Halong Bay 
kiedyś przyjmowało dziennie kilkanaście ło-
dzi turystycznych – dziś wypływa ich w sezo-
nie co dzień pięćset. Pływające wioski zniknęły 
poprzedzone rządowym nakazem.

WYSPY ŚMIECI, CZYLI POPSUTY 
DALEKI WSCHÓD
Obecnie zamiast nich mamy pływające wyspy 
śmieci. Sztuczne i wybetonowane kąpielisko 
stworzone pod chińskich turystów przypomina 
Władysławowo w szczycie sezonu. Dlaczego 
świeżo złowione ryby z zatoki Halong smaku-
ją mułem niczym najgorszy karp, zrozumiałam 
gdy otarłam się o wyciągnięta z dna kotwicę 
umazaną szarym gęstym błotem. Na plażach 
Wietnamu i Tajlandii, także i tych wciąż zacisz-
nych i dalekich od tłumów, których odnalezie-
nie wymaga determinacji i czasu, też panoszą 

się góry śmieci, a podczas każdego spaceru 
można skompletować sobie kilka par klapek.

W swoich tekstach zachwycam i zachłystuję 
się światem, zaś tym razem wylewam kielichy 
łez nad cywilizacyjnym postępem. Mimo to ru-
szajcie w świat, szukać wciąż jeszcze istnie-
jących urokliwych, cichych i autentycznych 
zakątków, które nie widnieją na liście poleca-
nych przez biura podróży destynacji czy inter-
netowych listach „must see”.

Warto włożyć więcej wysiłku, poświęcić czas, 
zrezygnować z komfortu, do którego przywy-
kamy, by znaleźć się w miejscu, gdzie nie 
pożre nas globalizacja, nie przytłoczy nawał 
ludzi i nie zagłuszy hałas.

Tej maszyny rozwoju nikt już nie zatrzyma. 
Mnie pozostaje się cieszyć faktem, że swoje 
podróże i odkrywanie świata zaczęłam w in-
nych czasach, bez internetu i smartphonów, 
przez które obecnie nie sposób przyjrzeć się 
ludzkim twarzom, zwróconym wciąż ku zie-
mi. Świat mimo zmian wciąż jest fascynujący, 
piękny i magiczny, gdy tylko spojrzymy na nie-
go z odpowiedniej perspektywy. 

Zderzenie z masową turystyką, dudniąca mu-
zyką nocnych klubów, tandetnymi pamiątka-
mi „made in china” i linia horyzontu – dachy 
gigantycznych hoteli – są dla mnie bolesne. 
Pobliska mekka backpackerów i słynna z holy-
woodzkiego filmu Kho Phi Phi okazała się być 
również zagłębiem nocnego życia – dla młod-
szej i mniej majętnej grupy odbiorców.

ACH CI NIECHLUJNI WĘDROWCY!
Piętnaście lat temu na wyspach Tajlandii kró-
lował styl niechlujnego podróżnika w klapkach 
w wersji flip flop, z przewodnikiem Lonely 
Planet pod pachą i obowiązkowo z plecakiem. 
Dziś tacy nikną w tłumie chińskich i innych 
azjatycich turystów ciągnących za sobą wa-
lizki rozmiaru małego samochodu, w pełnym 
rynsztunku kapeluszy, butów na obcasach, pa-
rasolek plażowych i ciuchów z okładek modo-
wych magazynów. Podróżująca wciąż jeszcze 
z plecakami młodzież z Europy lub USA też 
wyznacza nowe trendy backpackingu, wybie-
rając kultowe i designerskie hostele ze strefą 
„chillout room” i szybkiego wi-fi, odwiedzając 

popularne i nietanie restauracje, podróżując 
zamiast loklanym transportem taksówka-
mi lub turystycznymi busikami, imprezując 
w modnych klubach i nie rozstając się z „selfie 
stick”, bo muszą być zawsze obecni w mediach 
społecznościowych.

Z pełną świadomością tych zmian dotar-
łam do Ko Samui – niekwestionowanej królo-
wej tajskich wysp, którą odkryłam piętnaście 
lat wcześniej podczas swojej pierwszej, sa-
modzielnej podróży do Azji. Tutaj siła rażenia 
zaistniałych zmian wprawia w osłupienie. 
Bezludna plaża na południowym krańcu wy-
spy, dwie świątynie i linia horyzontu to jedy-
ne, co ostało się w niezmienionym kształcie. 
Zniknęły rybackie osady, jedną z nich prze-
kształcono w turystyczną wioskę najdroż-
szych restauracji i butików. Zaludniły się dzi-
kie zakątki, obstawiły parasolami i leżakami 
bezludne plaże. Znikają przydrożne stragany 
i ruchome wózki z jedzeniem, które rozsta-
wiają się tylko podczas nocnych bazarów, 
ustępując miejsca międzynarodowym restau-
racjom serwującym wszystko od sushi po foie 

Indochiny nie były w planie mojej podróży, ale zbieg okoliczności  
oraz tęsknota za Południowo-Wschodnią Azją, jej zapachami i smakami, 
z którymi mało który region może się mierzyć, przygnała mnie w znane, 
dawno temu doświadczane zakątki Tajlandii, Wietnamu i Malezji. 
Lądowanie na Phutek było twarde.
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ADW. WOJCIECH HENCZ

Na nartach od młodości po 100 km na godzinę. 
Wspomnienia prawnika-sportsmena, 
czyli białe zjazdy i odjazdy...

Życie bez sportu 
wyczynowego
Po zakończeniu uprawiania sportu 
wyczynowego nadal biegałem na nartach 
i uprawiałem inne dziedziny kultury fizycznej. 
Kilka razy uczestniczyłem w masowych 
biegach narciarskich, w Biegu Piastów byłem 
nawet 27. Około 55 roku życia zacząłem 
także używać nart zjazdowych. Szybko 
się adaptowałem i wkrótce bez problemu 
przekraczałem 100 km na godzinę.
Najchętniej jeździłem do Szczyrku, gdzie na Skrzycznem (Małym i Dużym) jest – w zależności od po-
gody – od 25 do 40 km tras zjazdowych. Narty biegowe z natury rzeczy wymuszają kondycję, po pro-
stu się długo chodzi albo biega. Do nart zjazdowych trzeba się przygotować. Trzeba biegać, skakać 
i cokolwiek ćwiczyć. Ja do 70 roku życia w każdym tygodniu robiłem do tyłu i do przodu przewro-
ty przez głowę. Zachowałem sprawność. W tym też wieku ostatni raz zjechałem z Kasprowego 
Wierchu. Wielokrotnie na stokach narciarskich przewracałem się i kilka razy koziołkowałem. 
Nic mi się nie stało.

JA LATAM: RAZ NA BRZUCHU, RAZ NA PLECACH!
N a j b a r d z i e j  z a b a w n y  i  w i d o w i s k o w y ,  a l e  n i e s z k o d l i w y  u p a d e k  m i a -
ł e m  n a  K a s p r o w y m  W i e r c h u  n a  z b o c z u  G ą s i e n i c o w y m .  Z a p o m n i a ł e m  z a -
piąć but,  po pierwszym skręcie upadłem na plecy i  w tej  pozycj i  bardzo szybko 
z powodu zlodowacenia dojechałem do końca chyba dwustumetrowej stromizny. Wszelkie pró-
by przewrócenia się na brzuch i zatrzymania nic nie dały przez lód na stoku. Nieraz przed wielką 
kontuzją chronił mnie tzw. kontrolowany upadek. Dziesiątki razy widziałem, jak helikopter odwo-
ził ze stoku połamanego narciarza. Kilka lat temu, gdy na biegówkach wchodziłem na Kasprowy 
Wierch, to na Goryczkowej młody biegacz narciarski ze zmęczenia stracił przy mnie przytomność. 
Jeśli zjeżdżasz na nartach, to będziesz się przewracał. Sport narciarski jest bardzo dobry dla tych, 
którzy mają nerwową i odpowiedzialną pracę, a więc także dla adwokatów. Nawet jak je-
dzie się 5 km na godzinę, to trzeba patrzyć, co jest przed nartami, a więc 
z a p o m i n a się o swoich troskach. Trzeba z pokorą i rozezna-

niem podchodzić do swoich umiejętności. 
Przyznaję jednak, że niekiedy zbyt 

mocno ryzykowałem. Jakieś 10 lat temu z po-
wodu silnego wiatru nie można było zjechać 
kolejką liniową z Kasprowego. Ponieważ po-
dmuchy wiatru przekraczały 150 km na godzi-
nę, to wszystkie trasy zjazdowe były zamknię-
te. Nie chciało mi się czekać, postanowiłem 
zjechać na nartach. Padał gęsty śnieg, widocz-
ność nie przekraczała kilku metrów, świeżego 
śniegu było po kolana, temperatura około mi-
nus 20 stopni C. Po przejściu około 200 me-
trów od górnej stacji kolejki liniowej na półce 
prowadzącej do Goryczkowej nie było świeże-
go śniegu. Gdy wiatr się uspokoił, zacząłem 
zjeżdżać. Po kilkudziesięciu metrach poczu-
łem, że nagły podmuch wiatru unosi mnie. Już 
w górze przekręciłem się i upadłem na brzuch, 
szeroko rozstawiając nogi i ręce. Szczęśliwie 
narty się nie odczepiły. Powtarzało się to kil-
ka razy. Raz nie udało mi się paść na brzuch 
i upadłem na plecy. Wtedy zobaczyłem 
nad sobą nawis śniegu o szerokości niemal 
dwóch metrów sięgający szczytu zbocza, 
a więc ważący dziesiątki ton. Zamiast się 
bać, tylko się zdziwiłem, czego na tak ostrym 
stoku ten nawis się trzyma i dlaczego nie ru-
nie – na mnie – i potem ze mną kilkaset me-
trów w dół. Jeśliby w ogóle mnie po tym zna-
leziono, to stałoby się to w czerwcu albo lipcu.

NARCIARZA NIE WIDAĆ...
Po kilku minutach dojechałem do właściwej 
trasy zjazdowej i tam, bacząc na to, by się 
nie połamać i przewrócić w świeżym śniegu 
przy kilkumetrowej widoczności, dojecha-
łem do dolnej stacyjki wyciągu narciarskiego, 
gdzie opady i wiatr znacznie zmalały. Duża 
warstwa świeżego śniegu na stromym stoku 
pozwala na powolny zjazd przy dużej liczbie 
skrętów. Przewrócenie się i utrata przytom-
ności w głębokim śniegu oznacza niechybną 
śmierć. Narciarza nie widać, bo jest cały przy-
kryty śniegiem.

Pamiętam, jak raz, w piękny słoneczny dzień, 
idąc na biegówkach gdzieś od Jaszczurówki 
w kierunku szczytów Tatr,  zobaczyłem 
w odległości około 1 km równoległą dro-
gę. Postanowiłem przez pole dojść do niej. 
W pewnej chwili zatrzymałem się i za mo-
ment znalazłem się na dnie dołu o głęboko-
ści około 3 m, długości 2 m i szerokości  

1,5 m. Nic mi się nie stało, biegówki się nie po-
łamały, upadek – a właściwie spadek – w od-
powiedni sposób zamortyzowałem. Było oczy-
wiste, że to pułapka na większego zwierzaka.

Krzyczeć i wołać o pomoc nie było sen-
su, i tak nikt by mnie nie usłyszał. Ogarnął 
mnie chwilowy strach, ale zaraz się otrzą-
snąłem,  zdjąłem biegówki  i  wyrzuci-
łem je z dołu. Następnie grotem od kijków 
zrobiłem kilka stopni-schodków w ścianie 
dołu. Nie było to trudne, bo po kilku pchnię-
ciach lód na ścianie dołu puszczał. Po wyjściu 
z pułapki okazało się, że jestem kompletnie 
pobrudzony ciemnożółtym piaskiem. Mycie 
śniegiem pogarszało sytuację. Nie odważyłem 
się wejść do autobusu i bocznymi drogami, 
cały czas budząc ogromne zainteresowanie, 
dobiegłem do kwatery znajdującej się w po-
bliżu Hotelu Imperial. Nauka z tej przygody 
jest prosta – nie schodź ze szlaku.

RYZYKO NA LODZIE
Lubiłem też jeździć na łyżwach. Sztuczne 
lodowiska są strasznie zatłoczone. Po kilku 
dniach silnego mrozu jeździłem na stawach 
w Arturówku. Kiedyś stwierdziłem, że war-
stwa lodu jest bardzo cienka. Postanowiłem 
jednak zaryzykować. Samochód postawiłem 
najbliżej stawu, jak tylko mogłem. Jeździłem 
tylko przy brzegu i widziałem przez cien-
ki lód piaszczyste dno stawu i podwodne 
zarośla. Był to piękny widok, latem wręcz 
niemożliwy do obejrzenia. Głębokość sta-
wu pode mną nie przekraczała 1,2 m. Od 
czasu do czasu lód pod którąś z nóg pękał. 
Wtedy ciężar ciała natychmiast przenosiłem  
na drugą nogę.

W pewnej chwili lód załamał się jedno-
cześnie pod obiema moimi nogami i wpa-
dłem do wody po pas. Miałem w tej chwili 
pewną szybkość, więc byłem zmuszony 
zrobić kilka kroków po dnie stawu i przez 
ten czas rozbijałem rękoma znajdujący się 
przede mną lód. Po zatrzymaniu się, wyjściu 
z wody i zdjęciu łyżew natychmiast pojecha-
łem do domu. Dotarłem do niego prawie pół 
godziny po tej zimowej kąpieli – i nic mi nie 
było, nie miałem nawet kataru. Ktoś powie: 
wariat. Myślę, że to nieprawda. Nie grozi-
ło mi nic poważnego, ryzyko utonięcia, czy też 
odniesienia jakiejkolwiek kontuzji – żadne. 
Wszystko było pod kontrolą. Jazda po pięk-
nym lodzie fanta- styczna, kąpiel w zimie 

też ma swój urok, 
a dzisiaj zo-

s t a ł y  p r z y j e m n e  w s p o m n i e n i a . 
Podkreślam, że nigdy nie wszedłem na nie-
znany mi staw i wielokrotnie przeganiałem 
rodziców, którzy z małymi dziećmi jeździ-
li na łyżwach w pobliżu upustu na tym stawie, 
gdzie głębokość przekracza 2 m.

NIEZWYKŁY I NIEWIDOMY
Gdzieś pod koniec lat 70. zjeżdżałem na bie-
gówkach trasą w Jakuszycach. Dogoniłem 
dwóch biegaczy, krzyknąłem „tor wolny”, ale 
oni w ogóle nie reagowali, bo głośno roz-
mawiali ze sobą. Zgodnie z zasadami jadący 
wolniej biegacz powinien ustąpić jadącemu 
szybciej narciarzowi. Jeśli jest obok drugi 
tor, to jadący szybciej narciarz musi wybrać 
ten drugi tor. Trasa była bardzo wąska i zmu-
szony byłem jechać za nimi cały czas, dzi-
wiąc się ich niewłaściwemu i aroganckiemu 
zachowaniu.

Po kilkuset metrach trasa kończyła się gwał-
townym ostrym zjazdem w prawą stronę. 
Wyprzedzając ich, usłyszałem, jak ten pierw-
szy narciarz wypowiadał słowa, których do-
kładnie nie pamiętam, ale sens był taki: ostry 
spadek w prawo pod kątem. Po zatrzymaniu 
okazało się, że ten drugi narciarz był całko-
wicie niewidomy! Wielkie szczęście, że im 
przed chwilą w czasie jazdy nie ubliżyłem. 
Gdybym im ubliżył, to chyba bym się ze wsty-
du spalił. Ta przygoda była i jest dla mnie jed-
nym z najbardziej niesamowitych i pięknych 
zdarzeń, jakie przeżyłem. Podkreślam, że ci 
dwaj biegacze, co sam na własne oczy widzia-
łem przy następnych zjazdach, wyprzedzali 
innych biegaczy całkowicie sprawnych.

Moja żona nie jeździ na nartach. Gór 
nie lubi, bo mówi, że zasłaniają jej widok. 
Oczywiście Krupówki uwielbia. Starsza córka 
Katarzyna, z zawodu stenografka, zaczyna jed-
nak używać zjazdówek. Najstarsza wnuczka 
Zuzia (pracuje przy produkcji filmowej) to naj-
lepsza narciarka w rodzinie. Młodsza córka 
Anita (radca prawny) bez problemu zjeżdża 
z Kasprowego. Siedmioletni wnuk Antoś 
wykazuje niesamowity talent narciarski. 
Pięcioletnia wnuczka Lila stawia pierw-
sze kroki w narciarstwie. Pięciomiesięczna 
wnuczka Ida leży w łóżeczku i dziadek 
Wojtek, piszący te wspomnienia, martwi się, 
czy dane mu będzie ją czegoś ze sportu na-
uczyć. Zięciowie Tomek i Jarek ciągle obiecu-
ją, że będą jeździć na nartach. 
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