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C zas płynie nieubłaganie... Na Krajowym Zjeździe Adwokatury zobowiązano Naczelną Radę 
Adwokacką do szybkiego podjęcia działań zmierzających do usytuowania adwokatury jako 
podmiotu widocznego i liczącego się społecznie. Cel jest określony. Zgadzam się z oba-

wami adw. Dariusza Wojnara, że nasza cecha pozytywna – różnorodność adwokatury – to broń 
obosieczna. Bywa źle pojmowana. Podstawą naszych działań powinien być szacunek dla tych, 
którzy mają inne niż my pomysły i dostrzeganie ich racji – tak powinien działać samorząd. 
Dotyczy to także samorządu łódzkiego. Przykład? Kongres Prawników Polskich. Zgadzam się 
z prezesem NRA Jackiem Trelą i naszymi kolegami w NRA, m.in. Jarosławem Szczepaniakiem 
i Dariuszem Wojnarem, że Kongres 20 maja 2017 r. w Katowicach to spotkanie bez precedensu. 
Krok do konsolidacji środowisk prawniczych. Nie zgadzam się natomiast z opinią, że jest to kolej-
ne spotkanie życzeniowe, z którego nic nie wyniknie. Dajmy sobie szansę. Dlatego, jako przedsta-
wiciel mediów łódzkiej izby adwokackiej, zamierzam tam być i sprawdzić, czy mamy koncepcję 
dalszej drogi?

Realizując cel, robimy wiele. Pomagamy pro bono w problemie uchodźców (artykuł adw. Sylwii 
Gregorczyk-Abram o pomocy na granicy Brześć-Terespol), uczestniczymy w szkoleniach dla dzieci 
i młodzieży (teksty adw. Magdaleny Bartenbach-Byczko o III edycji Tygodnia Konstytucyjnego 
oraz adw. Michała Wojtysiaka Dzieci na rozprawie), szkolimy się, podtrzymujemy tradycję kon-

kursów krasomówczych (tekst adw. dr Sylwestra Redeła Jaka piękna mowa), angażujemy się 
w istotne kwestie społeczne (przemoc domowa, chęć wycofania się państwa z Konwencji 

Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domo-
wej – pisze o tym adw. Anna Szczepaniak). Nie mam wątpliwości, że adwokaci skru-

pulatnie realizują radę mistrza słowa Wojciecha Młynarskiego – róbmy swoje. 
Uważam, że to nie wystarczy. Brak nam zdefiniowania naszych słabych stron. 

Świat zewnętrzny musi wiedzieć, czym zajmuje się adwokat, a my propa-
gować tę wiedzę. Mam wrażenie, że czasem popadamy w samozachwyt, 
a na to za wcześnie! Nie nazwaliśmy naszych słabych stron, więc nie widzi-
my, co poprawiać. Obserwacja codzienności i uczestnictwo w życiu adwo-

kackim, szczególnie przy promowaniu wizerunku i roli adwokatury, skłania 
mnie do postawienia tezy: adwokatura raczkuje w świecie technologii 4.0 (arty-

kuł adw. Karola Orzechowskiego Cyfrowy analfabetyzm adwokatury). A też wobec 
podzielonego społeczeństwa niewystarczająco podkreśla, że istnieje alfabet prawny, 

tj. zasady prawne w państwie demokratycznym. 

Oczekuję od kolejnych zjazdów i kongresów określenia też naszych słabych stron, i usta-
lenia, że współpraca międzyśrodowiskowa jest niezbędna. Pamiętajmy, że czas ucieka!
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5 STYCZNIA 2017 R. 
Ślubowanie aplikantów adwokackich w siedzibie łódzkiej Okręgowej Rady Adwokackiej. 
Wśród zaproszonych gości byli członkowie komisji egzaminacyjnej, sędzia Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi dr Jolanta Grzegorczyk, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezes Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi Tomasz Zbrojewski, prokurator Prokuratury Regionalnej Jerzy 
Ojrzyński, adw. Łucja Malinowska oraz adw. Jarosław Maciej Trociński. Ślubowanie odebrał dziekan 
ORA Jarosław Zdzisław Szymański. Po uroczystym odczytaniu roty ślubowania, wykład okoliczno-
ściowy o roli zawodu adwokata wygłosiła adw. Krystyna Skolecka-Kona – wieloletnia kierowniczka 
szkolenia aplikantów adwokackich. Podczas uroczystości wyróżniono aplikantów, którzy uzyskali 
najlepsze wyniki na egzaminie wstępnym: apl. adw. Filipa Jackowiaka oraz apl. adw. Aleksandrę 
Brzezińską. 

13 STYCZNIA2017 R.  
Wernisaż prac kol. Zbigniewa Majewskiego „Drżenie przestrzeni”. Rysunki wystawiono w siedzibie 
ORA w Łodzi. Artysta przygodę z rysunkiem zaczął na studiach i jego hobby towarzyszy pracy ad-
wokata. Wystawę otworzył dziekan Jarosław Zdzisław Szymański. 

17 MARCA 2017 R.  
Spotkanie komisji wizerunkowych okręgowych rad adwokackich Adwokatura. Sytuacje kryzysowe. 
Celem konferencji była próba wypracowania modelu spójnej komunikacji w sytuacjach kryzyso-
wych. Prowadzącymi byli Adam Łaszyn – ekspert public relations specjalizujący się w strategiach 
komunikowania i zarządzaniu komunikacją w sytuacjach kryzysowych, trener medialny i doradca 
w dziedzinie wizerunku szefów firm i osób publicznych, założyciel Alert Media Communications 
oraz Katarzyna Liberska-Kinderman stale wspierająca ORA w Łodzi w sprawach public relations. 
Gościliśmy przedstawicieli 21 Rad Adwokackich, dziekanów, wicedziekanów. Obecny był prezes NRA 
Jacek Trela oraz rzecznik dyscyplinarny Ewa Krasowska. 

28 MARCA–31 MARCA 2017 R.
Egzamin adwokacki, podczas którego 97 aplikantów opracowywało zagadnienia zwieńczające proces 
ich edukacji praktycznej z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, prawa gospodarczego i admini-
stracyjnego, zasad wykonywania zawodu i etyki. Egzamin jest wyłącznie pisemny. Spośród egzami-
nowanych 84 osoby ukończyły aplikację adwokacką w Izbie Łódzkiej, zaś 11 przystąpiło do egzami-
nu na mocy art. 66 ust. 2 Ustawy prawo o adwokaturze. Wynik pozytywny uzyskało 81 z 96 zdających. 

17–21 MAJA 2017 R.
Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów WIOSNA RIDERS 2017 w Białowieży, połączony 
z rajdem rowerowo-pieszym WIOSNA BIKE 2017 oraz balem komandorskim, organizowane przez 
Naczelną Radę Adwokacką, Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej działający przy ORA w Łodzi 
i w Białymstoku. 

19 MAJA 2017 R.
VII Forum Prawa Spółek odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Tegoroczne Forum poświęcone jest problematyce ochrony wierzycieli w spółkach handlowych.

ORA w Łodzi zawarła umowę umożliwiającą adwokatom, aplikantom adwokackim oraz pracowni-
kom biura korzystanie z programu kart FitProfit i FitSport. Z programu skorzystało już 150 osób. 

OPR. ADW. EWA STĘPNIEWICZ

Jak nam rok płynie?
Kronika
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Pół roku mija od dnia, gdy zostałem wybrany 
do składu Naczelnej Rady Adwokackiej 
(NRA). Ponieważ nie miałem wcześniej 
okazji podziękowania Koleżankom 
i Kolegom za okazane mi zaufanie, czynię 
to teraz – serdecznie Wszystkim dziękuję! 

To niewątpliwie sukces Łódzkiej Izby 
Adwokackiej. Pamiętajmy, że od kilku lat nie mie-
liśmy – z wyjątkiem dziekana – żadnego przed-
stawiciela w NRA. Listopadowe wybory okazały 
się dla łódzkich adwokatów bardzo pomyślne. 

Nowa rola to nowe zadania, a tych na-
prawdę wiele! Truizmem jest, że adwoka-
tura znalazła się w bardzo trudnym okresie, 
wręcz przełomowym. Choć wielokrotnie 
słyszałem o trudnych dla naszego samorzą-
du czasach, to nadchodząca przyszłość jawi 
się szczególnie niepewnie. Problemy stojące 
przed palestrą mają charakter wewnętrzny i ze-
wnętrzny. W tym przyszło nam funkcjonować, 
a mnie – wspólnie z adw. Dariuszem Wojnarem 
i dziekanem, adw. Jarosławem Zdzisławem 
Szymańskim – reprezentować naszą Izbę 
w NRA. To wyzwanie i duża odpowiedzial-
ność. Wierzę jednak, że adwokatura – jak za-
wsze – pokona stojące przed nią przeciwności 
losu i trudności.

Jednym z istotniejszych wyzwań stojących 
przed naszym samorządem, a także przed 
całym wymiarem sprawiedliwości, jest pro-
ponowana reforma sądownictwa. To spra-
wiło, że również NRA, wspólnie z innymi 
z samorządami prawniczymi, włączyła się 
w działania zmierzające do powstrzymania 
niekonstytucyjnych zmian w prawodaw-
stwie. Mam zaszczyt uczestniczyć w pracach 
Porozumienia samorządów zawodowych i sto-
warzyszeń prawniczych (dalej Porozumienie), 
w skład którego wchodzi wiele organizacji 
zrzeszających przedstawicieli świata prawni-
czego, w tym NRA. Tu powierzono mi funkcję 
oficjalnego przedstawiciela NRA ds. kontak-

tów z Porozumieniem, którego zadaniem jest 
uczestnictwo w procesie tworzenia aktów 
prawnych dotyczących sądownictwa i zawodów 
prawniczych oraz przedstawianie stanowiska 
wobec problemów mających związek z celami 
Porozumienia.

Właśnie podczas spotkań Porozumienia 
pojawiła się inicjatywa zwołania Kongresu 
Prawników Polskich, który zorganizowa-
ny został przez NRA, Krajową Izbę Radców 
Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich „Iustitia”. Porozumienie wspiera 
działania związane z organizacją Kongresu, 
a większość przedstawicieli samorządów 
zawodowych i stowarzyszeń wchodzących 
w jego skład będzie uczestniczyć w tym histo-
rycznym dla całego środowiska prawniczego 
wydarzeniu.

Kongres, którego czas zbiega się z termi-
nem Zgromadzenia naszej Izby, odbędzie się 
w Katowicach 20 maja. Debata publiczna, to-
warzysząca proponowanym zmianom w sądow-
nictwie, znajdzie zapewne swój finał podczas 
obrad Kongresu. To tu przedstawiciele środo-
wisk prawniczych poddadzą ocenie proponowa-
ną reformę i przedstawią ewentualne kierunki 
zmian. Sądzę, iż podczas dyskusji nie zabraknie 
czasu na omówienie problemu tajemnicy adwo-
kackiej. Celem Kongresu jest m.in. wypracowanie 
mechanizmów pozwalających na ochronę warto-
ści europejskich, tak, by cieszyły się one zaufaniem 
publicznym i służyły wszystkim obywatelom, gwa-
rantując prawo do niezawisłego i niezależnego 
sądu, przy zachowaniu znaczącej roli adwokatów 
i radców prawnych. Działania NRA są fundamen-
talne dla przyszłości adwokatury.

Poza obowiązkami związanymi z Poro- 
zumieniem moja rola w NRA to także 
uczestnictwo w pracach Komisji Integracji 
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, 
w Komisji ds. Praktyki Adwokackiej oraz 
Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony 
Prawnej. Poruszane podczas spotkań Komisji 
tematy rzutują nie tylko na kształt naszego sa-
morządu ogólnopolskiego, ale w szczególno-
ści na obecne i przyszłe uprawnienia i obowiązki 
adwokatów. Komisje zajmują się problemami 
integracji środowiskowej, kształtowaniem 
wizerunku adwokata, opracowaniem zmian 
w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata 
w kancelarii indywidualnej lub spółkach, przy-
gotowywaniem projektów zmian legislacyjnych, 
związanych z funkcjonowaniem adwokatury.

Elementem pracy w NRA jest udział w posie-
dzeniach Rady, podczas których podejmowa-
ne są istotne uchwały, np. dotyczące wysokości 
składek odprowadzanych przez poszczególne 
Izby na rzecz NRA. Materia finansowa to tylko 
niewielka część problemów, jakimi zajmuje się 
NRA podczas posiedzeń plenarnych. Wiele sa-
tysfakcji daje też udział w konferencjach i spo-
tkaniach na tematy kształtowania i stosowania 
prawa.

Pamiętam i będę pamiętać zawsze, że będąc 
członkiem NRA nie przestałem być adwokatem 
z Łodzi. To Łódź była, jest i będzie dla mnie 
najważniejsza, a moje działania służące adwo-
katurze nie będą nigdy w opozycji do interesów 
naszej Izby. Dążenie do połączenia interesu 
ogólnopolskiego z interesem Łódzkiej Izby 
Adwokackiej stanowi credo moich działań 
w NRA. 

W nowej roli...
ADW. JAROSŁAW 

SZCZEPANIAK
CZŁONEK NACZELNEJ  

RADY ADWOKACKIEJ

FOT. MICHAŁ BOROWSKI
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mogło, że to dobra prognoza w sytuacji społecznej, w jakiej jesteśmy jako grupa zawodowa i jako 
obywatele. Delegaci KZA mieli świadomość ogromnych oczekiwań naszego środowiska co do wpro-
wadzenia takich zmian, które będą, odwołując się do tradycji, czyniły wykonywanie zawodu adwokata 
nowoczesnym i współczesnym.

Nie chodzi mi wcale o czołobitną jednomyślność. Ta zawsze czyni rzeczywistość karykatural-
ną – właśnie jesteśmy tego świadkami. Bardziej o to, by ci, których wybrano do władz, realizowali 
wizję samorządu z szacunkiem dla inności i dla aktywności kolegów, którzy z kolei mają ten kom-
fort, że mogą przede wszystkim recenzować, bo wybrani nie zostali. Realizacja uchwał zjazdowych 
wymaga rzeszy rąk do pracy, a tych nie znajdzie się, gdy inność będzie rugowana. Muszą wszak 
istnieć nienaruszalne spoiwa. Brońmy się więc i przed nonszalancją naszej „władzy”, i przed zbytnią 
wygodą bycia jedynie tropicielami i recenzentami, „jedynymi prawdziwymi obrońcami” adwokackiej 
demokracji, obnażającymi rzekomą nieudolność władz adwokatury i brak znajomości środowiska. 
Nieśmiertelny jest zarzut: „Naczelna nic nie robi”. Groźny i często niesprawiedliwy, wynikający jeśli 
nie ze złej woli, to z niewiedzy o aktywności innych kolegów. Udzielanie się w mediach społeczno-
ściowych niekiedy nie wymaga wiele więcej ponad dostęp do komputera i zacięcie publicystyczne. 
Narzekamy na media – a sami się tabloidyzujemy w naszych opisach zjawisk, sądach i ocenach.

4. 
Nieustający stan fermentu wewnątrz adwokatury potęgują okoliczności zewnętrzne. Funkcjonujemy 
cały czas w pewnym napięciu wobec innych zawodów prawniczych. Obecna sytuacja, gdy demontuje 
się system trójpodziału władz, powoduje, że naszego wewnętrznego fermentu nie należy jeszcze 
bardziej podsycać, ale nie należy się też okłamywać, że nie ma między nami żadnych różnic. Musimy 
zajmować się pieczołowicie tym, co jest wspólne. Ważny jest jak najwyższy standard i komfort pracy 
adwokata. Jego osiągnięcie i utrzymanie to niewątpliwie jedna z podstawowych funkcji samorządu. 
Musimy jednak mieć świadomość, że podstawowym elementem tego standardu codziennej pracy jest 
poszanowanie reguł prawa. W sytuacji, gdy atakowane są inne zawody prawnicze, a jeden z nich, pro-
kuratura, został już całkowicie ubezwłasnowolniony, trzeba współpracować z innymi środowiskami 
w obronie porządku prawnego. Pracujmy więc równolegle i nad tym, co na bieżąco dla standardów 
naszej pracy ważne, i nad zachowaniem imponderabiliów. Wybranie tylko jednej z tych dróg ozna-
czać będzie, że tak czy inaczej samorząd adwokacki się zmarginalizuje. Albo się rozmieni na drobne 
i będzie pilnował swojego kuferka, gdy statek tonie, albo zajmie się wyłącznie ratowaniem statku, 
a kuferek – czyli to, co jest specyfiką wykonywania zawodu adwokata – pójdzie na dno. I tak źle, 
i tak niedobrze. Kilka osób nie jest oczywiście w stanie angażować się równie intensywnie w różne 
sfery działalności, ale po to samorząd jest ciałem kolegialnym, aby jego członkowie mogli aktywnie 
zająć się i jednym, i drugim. 

1.
Po raz pierwszy odkąd złożyłem ślubowanie na aplikacji adwokackiej, nie będę na zgromadzeniu 
Izby. Dlaczego? Na kongresie, na którym chcą się spotkać wszystkie zawody prawnicze, nie powinno 
brakować adwokatów. Mamy ambicje, by nasze łódzkie środowisko było w awangardzie tego, co dobre 
w adwokaturze – a na kongresie rozmawiać będziemy o imponderabiliach. Jeśli w Polsce zabraknie 
mechanizmów pozwalających na niezawisłe orzekanie przez sędziów, gdyby w sądzie zaczęła decy-
dować nie siła prawniczego argumentu, a w niejasny sposób określona potrzeba suwerena, zacznę 
się zastanawiać, co mogę innego w życiu robić.

2.
Są tacy, którzy jak już się dorwą do władzy, to nie popuszczą. Wszystkich i wszystko, co nie jest ich 
pomysłem, uznają za zło i tępią. Inni z kolei to recenzenci – drwiący i przekonani o tym, że są lepsi 
i lepiej rozumieją świat, a ci, co się do władzy dorwali, to tak naprawdę idioci, którzy nic nie robią, 
a jak robią, to zawsze i wyłącznie źle. Nie chcę być zaliczany ani do jednych, ani do drugich. Chcę 
robić swoje, w ramach zdań, jakie mi nowe władze przydzieliły. 

Pierwszą z rzeczy, o których mówiłem przed wyborami – redystrybucję składki płaconej przez 
ORA do NRA z przeznaczeniem na cele związane z tzw. wizerunkiem – udało się zrealizować. Nie 
w pełni tak, jak sobie to wyobrażałem: nastąpiła bowiem po prostu redukcja składki. O tym, jak zo-
staną wykorzystane pozostające w ORA kwoty, zdecyduje mądrość lokalnych środowisk. Nasze, 
łódzkie, będzie trzecią izbą, która po decyzji NRA przeprowadzi Zgromadzenie Izby. Z jakim efektem? 

3. 
Wiele lat temu usłyszałem od mojego mentora w pracy samorządowej, że siła adwokatury tkwi 
w jej różnorodności. Od pewnego czasu zaczynam się zastanawiać, czy ta różnorodność rzeczywi-
ście stanowi o sile, czy raczej jest źródłem frustracji części środowiska – tej części, której poglądy 
nie są przez większość akceptowane. Z jednej więc strony naturalne staje się pytanie, czy w naszym 
środowisku jest miejsce na odmienne niż większości poglądy i na akceptację faktu, że ktoś może 
inaczej widzieć nasze sprawy. Innymi słowy – pytam o to, czy potrafimy się szanować? Warto jednak 
też pomyśleć, czy przypadkiem w chwili próby – a ona właśnie nadeszła – gloryfikowanie odmien-
ności poglądów za wszelką cenę nie jest bardziej przekleństwem adwokatury niż jej atutem. Czy 
gdy umawiamy się na coś, nie powinniśmy tego stanowczo i wspólnie realizować, a nie osłabiać 
siłę przekazu całej adwokatury poprzez dzielenie włosa na czworo i ciągłe podkreślanie własnej 
odmienności oraz wyjątkowości? Kilka miesięcy temu umówiliśmy się – bo tak należy nazwać 
decyzje podjęte na Krajowym Zjeździe Adwokatury – w jaki sposób chcemy, by nasz samorząd był 
zorganizowany. Większość uchwał przyjęta była zdecydowaną większością głosów. Wydawać by się 

Kilka myśli  
o nieobecności...ADW. DARIUSZ WOJNAR

CZŁONEK NACZELNEJ  
RADY ADWOKACKIEJ

FOT. MICHAŁ BOROWSKI
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ADW. KATARZYNA FULKO
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  

DS. OŚRODKA MEDIACJI

Wykłady poprzedziły przemówienia dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
Jarosława Z. Szymańskiego oraz prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej, prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak.

Jarosław Pączek przedstawił szczegółowo m.in. umocowanie prawne arbitrażu międzynarodowego 
oraz zasady postępowania przed sądem arbitrażowym. Mecenas wskazał również na podstawowe 
zalety arbitrażu, tj. szybkość procedowania, elastyczność i poufność. Te trzy cechy sprawiają, że ar-
bitraż staje się coraz bardziej interesującą alternatywą dla sądownictwa powszechnego, zwłaszcza 
w sporach gospodarczych, w których w obecnych realiach – czas i poufność to wartości zasadnicze. 

Drugi z prelegentów, prof. Sławomir Cieślak, przedstawił natomiast najistotniejsze założenia statutu 
Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, który powstał przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 
w 2016 r. Profesor, poprzez przybliżenie zasad funkcjonowania SAPC, starał się zachęcić adwokatów 
naszej Izby do częstszego korzystania w praktyce zawodowej z postępowań arbitrażowych.

 Warto zaznaczyć, iż Kolegium Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej tworzą uznane autorytety 
prawnicze związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz prof. 
Marii Królikowskiej-Olczak, prof. Sławomira Cieślaka, w skład Kolegium SAPC wchodzą: dr Joanna 
Wyporska-Frankiewicz oraz dr Zbigniew Świderski. Partnerami SAPC są instytucje otoczenia biznesu 
z regionu łódzkiego, w tym Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Podczas czwartkowego spotkania, przedstawiciele SAPC rekomendowali również rozważenie przez 
adwokatów zastosowania w umowach przygotowywanych dla klientów, będących przedsiębiorcami, 
zapisów na sąd arbitrażowy, jak na przykład ten:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi, w trybie 
określonym w jego regulaminie obowiązującym w dniu wniesienia pozwu. 

ORGANIZATOREM WYKŁADU BYŁ SĄD ARBITRAŻOWY POLSKI CENTRALNEJ PRZY ŁÓDZKIEJ IZBIE 
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ.

Adwokaci oraz aplikanci mogli 6 kwietnia 
zapoznać się z tematyką arbitrażu 
międzynarodowego i wysłuchać wykładu 
adwokata Jarosława Pączka – arbitra 
międzynarodowego; oraz krótkiej prelekcji 
prorektora Uniwersytetu Łódzkiego,  
prof. dr hab. Sławomira Cieślaka – wiceprezesa 
Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej. 

Arbitraż 
międzynarodowy

Wydarzenie organizowane jest od 28 maja  
do 4 czerwca 2017 r. Tydzień Konstytucyj- 
ny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod 
honorowym patronatem Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad 
wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa 
Łętowska.

W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego 
wzięło udział 350 szkół oraz 380 prawników. 
W lekcjach na temat Konstytucji uczestni-
czyło ok. 35 tys. 880 uczniów w całej Polsce. 
Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz praw-
ników biorących udział w pierwszej i drugiej 
edycji Tygodnia Konstytucyjnego świadczą 

o tym, że jest to inicjatywa potrzebna (vide: 
Kronika nr 62).

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na prak-
tyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. 
Organizatorom zależy na tym, aby w przy-
stępny i interesujący sposób pokazać, że pro-
blematyka konstytucyjna ma bezpośredni 
wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ra-
mach Tygodnia Konstytucyjnego promowane 
będzie wśród młodych ludzi świadome obywa-
telstwo i motywacja do większego zaintereso-
wania sprawami publicznymi. Organizatorzy 
chcą też zwrócić uwagę na kluczową rolę 
sądów powszechnych w stosowaniu prawa 

w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli 
Konstytucji.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, któ-
rzy wezmą udział w akcji, będą pracowali 
w oparciu o przygotowany scenariusz za-
jęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się 
z zagadnień merytorycznych oraz metodyki  
pracy. 

Zainteresowani adwokaci i aplikanci  
adwokaccy proszeni są o zgłoszenie w ter- 
minie do 9 maja 2017 roku. Formularz 
zgłoszeniowy znajduje się pod adresem  
https://goo.gl/forms/gaRLH5RpctETlmxX2, 
a także na stronie: ww.stowarzyszenieholda.pl. 

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa 
Hołdy zaprasza adwokatów i aplikantów 
adwokackich do udziału w III edycji Tygodnia 
Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, 
w ramach której prowadzone będą lekcje 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
na temat znaczenia Konstytucji w życiu 
codziennym.

Tydzień Konstytucji  
w szkołach

ADW. SYLWIA 
GREGORCZYK-ABRAM

 KOORDYNATORKA TYGODNIA 
KONSTYTUCYJNEGO, CZŁONKINI 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  
IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY.
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Trwający od pewnego czasu kryzys wokół 
wartości konstytucyjnych, ich treści 
i charakteru, ma także swoje dobre strony. 
Należy do nich wzrost zainteresowania 
Konstytucją i jej normami. A polska 
Ustawa zasadnicza do niedawna nie była 
aktem prawnym cieszącym się dużym 
zainteresowaniem – nawet wśród prawników!

III Edycję  
Tygodnia Konstytucyjnego 
organizuje 28 maja–4 czerwca 2017 r. 
Stowarzyszenie  
im. prof. Zbigniewa Hołdy.
  
Kto polubi 
Konstytucję?

ADW. MAGDALENA 
BARTENBACH-BYCZKO

OPEKUNKA PROJEKTU:  
„KRONIKA WSPIERA TYDZIEŃ 

KONSTYTUCYJNY 2017”

Było tak dlatego, że z jednej strony traktowano ją jako pewną oczywistość, niewymagającą komenta-
rza i zbytniej uwagi, pozostającą w tle ustawowych rozwiązań prawnych. Z drugiej strony – jest to akt 
prawny o dość niskim poziomie komunikatywności. Polska Konstytucja jest długa, skomplikowana 
i momentami reguluje bardzo szczegółowe zagadnienia w sposób charakterystyczny raczej dla 
przepisów rangi ustawowej.

Spory o wybitnie politycznym podłożu spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania 
Konstytucją, pogłębiły świadomość jej rangi i skłoniły wiele osób do gruntownego zapoznania się 
z jej treścią. Paraliż Trybunału Konstytucyjnego spowodował z kolei wzrastające zainteresowanie 
dla jednej z podstawowych zasad Ustawy – bezpośredniego stosowania jej przepisów. Zwrócenie 
uwagi uczniów szkół ponadpodstawowych na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu 
prawa z uwzględnieniem nadrzędnej roli Konstytucji, będzie jednym z celów kolejnej – trzeciej 
już – edycji Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa 
Hołdy w całej Polsce.

28 maja w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w projekcie, rozpoczną się lekcje o Konstytucji 
i jej stosowaniu prowadzone przez prawników. Jak w ubiegłych edycjach, prowadzący będą uświa-
damiać uczniom, że ta problematyka nie jest tematem abstrakcyjnym, którym zajmują się jedynie 
politycy i dziennikarze, lecz ma ogromny wpływ na codzienne życie każdego, także najmłodszego, 
obywatela. Patronat honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął – tak jak poprzednio – rzecznik 
praw obywatelskich, dr Adam Bodnar, a opiekę merytoryczną nad przygotowaniem scenariuszy 

zajęć ponownie sprawuje sędzia TK w stanie 
spoczynku, prof. Ewa Łętowska.

W tym roku w promocję wydarzenia włą-
czyła się także redakcja Kroniki. Planujemy 
dotrzeć bezpośrednio do jak największej 
liczby szkół ponadpodstawowych w Łodzi 
i okolicach, by zachęcić nauczycieli i młodzie-
ży do udziału w Tygodniu.

Po ustaleniu ostatecznej listy prelegentów, 
zamierzamy zorganizować dla nich spotkanie 
przygotowujące ich pod względem dydaktycz-
nym do zajęć z młodzieżą. Prowadzenie takich 
zajęć z młodzieżą wymaga szczególnego podej-
ścia i języka. Tak, aby ważkie treści przekazy-
wano przystępnie i interesująco. Warsztaty dla 
osób szykujących lekcje o Konstytucji w okrę-
gu łódzkim poprowadzi przed rozpoczęciem 
Tygodnia prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko, 
a o ich terminie i miejscu zainteresowani zosta-

ną powiadomieni pocztą elektroniczną na pro-
filu ORA Łódź, na Facebooku oraz na stronie 
internetowej Kroniki. 

Nie trzeba przekonywać, że podczas prze-
dłużającego się kryzysu wartości konstytu-
cyjnych, budowanie świadomości prawnej 
i kształtowanie odpowiedzialnych postaw 
obywatelskich wśród uczniów jest bardzo 
istotne! Ubiegłoroczna edycja Tygodnia 
Konstytucyjnego cieszyła się dużym zainte-
resowaniem – udział w nim wzięło ok. 33 tys. 
880 uczniów z 350 szkół i 380 prawników. 
Liczymy, że w tym roku liczba chętnych szkół 
i prelegentów będzie większa.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z naszej 
Izby do zgłaszania się do udziału w projek-
cie. Decyzją dziekana ORA w Łodzi, podję-
tej w porozumieniu z kierownikiem Komisji 
Doskonalenia Zawodowego, udział adwoka- 

tów z Izby Łódzkiej w wydarzeniu (prowadzenie 
zajęć w jednej ze szkół i udział w warsztatach 
mec. Byczki, będzie się wiązał z przyznaniem 
punktów szkoleniowych). Zachęcamy do zain-
teresowania Tygodniem Konstytucyjnym pań-
stwa dzieci i nauczycieli. 

________
Zgłoszenia do 9 maja 2017 r., a formula-
rze na stronach:
Zapisy prawników:  
goo.gl/forms/gaRLH5RpctETlmxX2

Zapisy szkół:  
goo.gl/forms/SHXnWKewV76lT5Z53

Kontakt:  
Stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl,  
tel: 795 215 089

FOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM/SOLOMIN ANDREY
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ADW. ANNA 
SZCZEPANIAK

Nagłośniona ostatnio w mediach sprawa 
przemocy w domu pewnego radnego 
z Bydgoszczy wywołała publiczną dyskusję 
na temat przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej. Głos zabierały m.in. osoby 
działające w organizacjach pozarządowych, 
zajmujących się na co dzień udzielaniem 
pomocy osobom doświadczającym agresji.

Przemoc domowa  
- wielki problem  
czy margines? 

nie jest nigdy zgłaszanych, a często do ich 
ujawnienia dochodzi, kiedy jest za późno  
– czasem z powodu śmierci ofiary.

Udzielając pomocy prawnej uzmysłowi-
łam sobie, że głównym problemem ofiar 
jest brak świadomości, że sytuacja, w któ-
rej tkwią, to relacja ofiara-kat. A częste jest 
przekonanie, że dręczenie psychiczne 
przez męża czy partnera, niełożenie środ-
ków na utrzymanie rodziny, pozbawianie 
środków do życia, czy zmuszanie do współ-
życia wbrew woli – to wciąż jeszcze nie prze-
moc! Usłyszałam np. od klientki, że zdarzały 
się ze strony jej męża przypadki użycia siły 
fizycznej, ale mimo że czuła się udręczona, 
nie traktowała tego jako odstępstwa od nor-
my, bo przecież w wielu domach tak się dzieje! 
Wielu uważa, że jest to prywatna sprawa ro-
dziny i nie wolno się wtrącać. Brakuje jedno-
znacznego potępienia i zdecydowanej reakcji 
społecznej na tego rodzaju przemoc.

Czytając publikacje na temat konkretnych, 
drastycznych przypadków przemocy w ro-
dzinie, których ofiarą pada kobieta (a często 
również dzieci), z ciekawości czytam też ko-
mentarze pod takimi artykułami. I choć nie 
brakuje słów współczucia i wsparcia dla ofiary, 
zawsze znajdą się komentarze obciążające ko-
bietę odpowiedzialnością...

MOGŁA ODEJŚĆ, A TEGO NIE ZROBIŁA 
Często obwiniana jest kobieta, bo musiała 
sprowokować do takich zachowań. Agresja 
musi mieć jakieś źródło i najprościej przy-
jąć, że jest nim ofiara i jej zachowanie. Takie 
komentarze napawają mnie smutkiem 
i grozą. Odzwierciedlają one świadomość 
społeczną na temat przemocy. Osoba, 
która sama nie doznała przemocy, choć 
współczuje i co do zasady potępia spraw-
cę, to jednak ma mgliste wyobrażenie o tym, 
w jakiej sytuacji jest ofiara. Przemoc w rodzi-
nie to szczególny jej rodzaj, bo doznaje się 
jej od osoby najbliższej. Gdy wchodzą w ra-
chubę więzi uczuciowe i rodzinne, pozytywne 
wspomnienia, wspólne dzieci, towarzystwo 
oraz powiązania ekonomiczne – sytuacja ofiary 
staje się znacznie trudniejsza.

W psychologii porównuje się sytuację osoby 
doznającej przemocy w rodzinie do tzw. syn-
dromu gotującej się żaby. Kiedy wrzuci się żabę 
znienacka do naczynia z wrzątkiem, użyje ona 
wszelkich sił, żeby się ratować z opresji i wysko-
czyć z naczynia. Kiedy jednak umieścimy żabę 
w letniej wodzie, którą będziemy podgrze-
wać codziennie o 1 stopień Celsjusza, pozwo-
li się ugotować żywcem. Tak bardzo będzie  

 
 
 
 

 
koncertować się na tym, 
żeby dostosować ciało do warunków wyż-
szej temperatury, że kiedy sytuacja będzie już 
zagrażać jej życiu, nie znajdzie dość sił, aby 
się z niej wyzwolić. Podobnie, osoba doświad-
czająca przemocy przegapi krytyczny moment, 
w którym może uwolnić się z toksycznej relacji 
(„wyskoczyć”). Przemoc poprzedza tzw. etap 
wytrącania stołeczka. Polega na lekceważe-
niu, niesłuchaniu i nieliczeniu się ze zdaniem 
partnerki, deprecjonowaniu jej wartości, pracy 
i wysiłku, jaki wkłada w związek. Traci ona po-
czucie pewności. Sprawca skutecznie osłabia 
jej poczucie własnej wartości. Zwykle szukając 
winy w sobie, przyszła ofiara podejmuje wysi-
łek, aby naprawić sytuację. Kiedy przychodzi  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
zniechęcenie i zmęczona odpuszcza sobie sta-
rania, sprawca przechodzi do ataku i wtedy naj-
częściej dochodzi do pierwszego aktu agresji. 

TO JEST SZOK!
Ofiara na początku jest w szoku i wtedy nastę-
puje etap tzw. miodowego miesiąca. Wtedy 
sprawca okazuje skruchę i podejmuje starania, 
aby naprawić sytuację i zatrzeć niemiłe wraże-
nie. Niejedna osoba dała w takiej sytuacji part-
nerowi szansę, tłumacząc sobie, że to – mimo 
wszystko – dobry człowiek. Że to był tylko   

Poruszając kwestię przemocy wobec kobiet w Polsce, wielokrotnie spotykałam się ze zdziwieniem 
swoich rozmówców. Zdarzyło mi się m.in. usłyszeć, że przecież to zjawisko marginalne i docho-
dzi do niego wyłącznie w rodzinach patologicznych. Takiej ocenie zaprzeczają fakty. Do przemocy 
domowej dochodzi zarówno w rodzinach ubogich i niewykształconych, korzystających ze wsparcia 
pomocy społecznej, jak i w rodzinach osób wykonujących elitarne zawody i zajmujących prominentne 
stanowiska w biznesie i polityce. Potwierdzają to ujawniane w mediach zdarzenia.

LEPIEJ SIĘ MASKUJĄ...
Problem w tym, że sprawcy, którzy są wykształceni i zajmują wyższe pozycje społeczne, są bardziej 
wyrafinowani i lepiej maskują swoje postępowanie. W takich sytuacjach o wiele trudniej jest osobie 
doznającej przemocy wyzwolić się z jej sideł.

Policja, niezależnie od innych instytucji, zakłada rocznie 100 tys. tzw. niebieskich kart. 90 proc. zgło-
szeń przemocy domowej dotyczy kobiet, które szukają pomocy dla siebie i dzieci. Pozostałe 10 proc. 
ofiar to mężczyźni. 90 proc. skazanych sprawców stanowią mężczyźni. W sytuacjach, w których 
przemoc dotyczy mężczyzn, większość sprawców to także mężczyźni. Niestety, wiele takich zdarzeń  
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w Polsce równie powszechnego, co będącego  
tematem tabu.

W tym świetle niepokojące są sygnały 
o zamiarze wypowiedzenia przez polski rząd 
Konwencji Rady Europy w sprawie zapobie-
gania i zwalczania przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej. A to pierwszy akt prawny 
w Polsce, który zdefiniował przemoc domową, 
określając jej rodzaje: przemoc fizyczną, psy-
chiczną, seksualną i ekonomiczną. Konwencja 
nakłada na państwo obowiązki, które mają 
spowodować, że osoba doznająca przemocy 
nie będzie pozostawiona sama sobie, a będzie 
mogła liczyć na jego pomoc. 

Takim rozwiązaniem są całodobowe bezpłat-
ne telefony zaufania, prowadzenie szkoleń dla 
osób mających do czynienia z ofiarami lub spraw-
cami aktów przemocy, tworzenie programów 
terapeutycznych, poradnictwo prawne i psycho-

logiczne, pomoc finansowa, zakwaterowanie, 
edukacja, szkolenia, czy pomoc w znalezieniu  
zatrudnienia.

Konwencja nakłada też obowiązek pro-
mowania zmian w społecznych i kultu- 
rowych wzorcach zachowań kobiet  
i mężczyzn w celu wykorzenienia uprze-
dzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich in-
nych praktyk opartych na pojęciu niższo-
ści kobiet lub na stereotypowych rolach 
kobiet i mężczyzn. Ten ostatni punkt (art. 12  
ust. 1 Konwencji) z uwagi na obawy promowania 
tzw. ideologii gender wzbudza najwięcej kon-
trowersji. Jestem przekonana, że jego realiza-
cja nie zagraża w żadnym stopniu tradycyjnym 
wartościom rodzinnym. Wręcz przeciwnie – tyl-
ko te wartości wzmocni, eliminując z nich prze-
jawy patologii. Obecnie realnej pomocy ko-
bietom doświadczającym przemocy udzielają 

organizacje pozarządowe, m.in. Centra Praw 
Kobiet. Od ub. roku organizacje te nie otrzy-
mują wsparcia finansowego od państwa, 
opierając swoją działalność na środkach pry-
watnych i pracy woluntariuszy: psychologów  
i prawników.

Mam nadzieję, że otwarta dyskusja publicz-
na na temat przemocy w rodzinie spowodu-
je, że społeczeństwo zmieni nastawienie do tej 
kwestii, a ofiary, czując wsparcie ze strony 
otoczenia, przestaną się bać, obwiniać i wsty-
dzić ujawniania swojej sytuacji. Adwokaci 
mają tu szczególną misję do spełnienia. 
Stykamy się bowiem co dzień zarówno 
z osobami doznającymi, jak i stosującymi 
przemoc. Powinniśmy wykazywać się szcze-
gólnym zrozumieniem sytuacji i szukać sposo-
bów udzielenia ofierze prawnej i pozaprawnej 
pomocy. 

incydent, wywołany stresem, w jakim jej part-
ner żyje. I więcej taka sytuacja się nie powtórzy.
Kiedy sytuacja powtarza się, cykl przemocy po-
wraca. Im słabsza osoba doznająca przemocy, 
tym krótsze okresy „miodowego miesiąca”; 
czasem zanikają zupełnie. Ofiara tak mocno 
koncentruje się na codziennym przetrwaniu 
swoim i dzieci, że nie starcza jej sił, aby wy-
zwolić się z przemocowego związku. Sprawca 
zazwyczaj skutecznie wmawia też swojej ofie-
rze, że to ona jest wyłącznie winna, bo każdo-
razowo prowokuje go swoim zachowaniem lub 
zaniechaniem.

Kobietom z bardzo wielu powodów trud-
no wyzwolić się z takiej relacji. Bardzo czę-
sto decydują o tym względy ekonomiczne. 
Nierzadko taka osoba nie ma dokąd pójść 
i za co żyć. Uzależnienie finansowe od sprawcy 
rodzi też obawę o byt dzieci. Nawet jeśli oso-

ba doznająca przemocy ma swoje dochody, 
nie wystarczają one na utrzymanie rodziny. 
Sprawcy utwierdzają ofiary w przekona-
niu, że jeśli odejdą, one nie dostaną pienię-
dzy na dzieci; o groźbach pozbawienia życia  
nie wspominając.

Czasami kobiety poświęcają się dla dzieci, 
pragnąc zapewnić im pełną rodzinę i nie chcąc 
pozbawiać środków do życia. Nierzadko ofia-
ry obawiają się też negatywnej reakcji rodziny 
i znajomych na ich decyzję o odejściu. Wstyd, 
poczucie winy, strach przed napiętnowaniem 
przez otoczenie, szczególnie jeśli jest przy-
chylne sprawcy i obawa, że nikt nie uwierzy 
w to, co dzieje się w czterech ścianach, po-
woduje, że ofiary często latami nie potrafią 
wyzwolić się ze związku. Sprawcy nierzadko 
izolują też ofiary od ich rodzin, powodując po-
czucie osamotnienia i braku wyjścia z sytuacji. 

Niezwykle ważne jest wyciągniecie pomocnej 
ręki do takiej osoby.

KAROLINA, ŻONA RADNEGO
Taką pomoc otrzymała Karolina, żona 
radnego z Bydgoszczy od swojego praco-
dawcy. Zdecydowała się ujawnić nagrania 
potwierdzające, że w jej domu miała miej-
sce przemoc domowa. Są one drastyczne. 
Potwierdzają, że przemoc w rodzinie to nie 
problem marginalny, że jest wszechobecna, 
niezależna od wykształcenia, poziomu życia 
czy barw politycznych i często ma miejsce  
w tzw. dobrych, chrześcijańskich rodzi-
nach. Jestem przekonana, że medialny co-
ming out Karoliny nie tylko dodał odwagi 
i dał nadzieje innym kobietom w podobnej 
sytuacji, ale rozpoczął dyskusję publicz-
ną na temat przemocy domowej – zjawiska 
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Ważniejsze tezy i zagadnienia zawarte w orzecze-
niach Sądu Najwyższej, dotyczące przestępstwa 
znęcania się, zapadłych m.in. na tle ustawy kodeks 
karny oraz ustawy z 22 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1390 ze zm.)

STOSUNEK ZALEŻNOŚCI OD SPRAWCY 
(ART. 207 § 1 K.K.) – POSTANOWIENIE SĄDU 
NAJWYŻSZEGO IZBA KARNA  
Z 23 LUTEGO 2016 R. SYGN. AKT III KK 262/15.
Stosunek zależności od sprawcy zachodzi wów-
czas, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny z własnej 
woli przeciwstawić się znęcaniu i znosi je z oba-
wy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych 
warunków życiowych (np. utratą pracy, środków 
utrzymania, mieszkania, rozłąką lub zerwaniem 
współżycia ze sprawcą). Stosunek tego rodzaju może 
istnieć z mocy prawa (np. w razie ustanowienia opie-
ki lub umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej) 
albo na podstawie umowy (np. między pracodawcą 
a pracownikiem, najemcą lokalu a wynajmującym 
itp.). Może także wynikać z sytuacji faktycznej, stwa-
rzającej dla sprawcy sposobność znęcania się przy 
wykorzystaniu nad ofiarą przewagi, jaką mu daje 
łącząca ich więź materialna, osobista lub uczucio-
wa. Taka sytuacja może w szczególności zachodzić 
w związku opartym na wspólnym pożyciu, funkcjo-
nującym na tych samych zasadach jak formalnie za-
łożona rodzina, a także – co istotne z punktu widzenia 
niniejszej sprawy – fakt wspólnego zamieszkania 
i wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi 
dziećmi przez rozwiedzionych małżonków.

TARGNIĘCIE SIĘ NA WŁASNE ŻYCIE JAKO 
NASTĘPSTWO ZNĘCANIA  
(ART. 207 § 3 K.K.) – POSTANOWIENIE  
SĄDU NAJWYŻSZEGO – IZBA KARNA  
Z 5 MARCA 2014 R., SYGN. AKT IV KK 316/13.
Decyzja samobójcza pokrzywdzonego, której wyra-
zem jest targnięcie się na własne życie jako następ-
stwo znęcania się (art. 207 § 3 KK), oznacza co naj-
mniej świadomość możliwości odebrania sobie życia 
wskutek określonego zachowania się i godzenie 
się na własną śmierć.

Przy rozpoznaniu kasacji w sprawie, niezbędne, 
w przekonaniu Sądu Najwyższego, stało się udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie: czy „targnięciu się” 
ofiary na własne życie towarzyszyć musi chęć 
zadania sobie śmierci, czy też wystarczające jest 

ustalenie, że przewidywała ona możliwość własnej 
śmierci i godziła się na to? 

Co prawda art. 9 KK odnosi się do znamion stro-
ny podmiotowej sprawców czynów zabronionych, 
a nie do przebiegu procesów psychicznych pokrzyw-
dzonych, niemniej wolno przyjąć, że regulacja za-
warta w tym przepisie może, a nawet powinna być 
pomocna przy określaniu świadomości ofiary, gdy 
ustalenie w tym zakresie rzutuje na odpowiedzial-
ność karną oskarżonego. Taka sytuacja ma miejsce 
w wypadku typu kwalifikowanego znęcania się, 
o którym mowa w art. 207 § 3 KK, albowiem za-
mach samobójczy, jako następstwo czynu sprawcy, 
poprzedzony być musi specyficznym nastawieniem 
psychicznym samej ofiary. Uwzględniając racje lin-
gwistyczne, nie sposób uznać, że użyty w wymie-
nionym przepisie termin „targnięcie się”, oznacza-
jący „wystąpienie agresywne przeciwko komuś 
lub czemuś, porwanie się na kogoś, na coś” (zob. 
Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. St. 
Dubisza, Warszawa 2003, tom IV, s. 773), należy 
postrzegać wyłącznie w perspektywie kierunko-
wego nastawienia psychicznego. Innymi słowy, dla 
wystąpienia przesłanki „targnięcia się pokrzywdzo-
nego na własne życie” nie jest nieodzowne stwier-
dzenie, że pokrzywdzony chciał odebrać sobie życie. 
Wystarczające jest przyjęcie, że owej skrajnej formie 
autoagresji towarzyszy zamiar zwany wynikowym: 
pokrzywdzony, mając świadomość, iż podjęte przez 
niego działanie (lub zaniechanie) może skutkować 
zejście śmiertelne (strona intelektualna), aprobuje 
ten skutek, a więc godzi się z góry na swoją śmierć 
(strona woluntatywna). Trzeba rzecz jasna podkre-
ślić, że zgody pokrzywdzonego na swoją śmierć nie 
można domniemywać czy się domyślać; należy wy-
kazać, że stanowiła ona jeden z elementów procesów 
zachodzących w psychice ofiary. Zamiar taki może 
przybrać postać nagłą (gdy decyzja o samobójstwie 
zostaje podjęta pod wpływem emocji szybko) lub 
przemyślaną (gdy decyzję tę poprzedza rozważa-
nie za i przeciw). Przyjęcie koncepcji bardziej restryk-
cyjnej, zakładającej, że jedynie pragnienie czy chęć 
własnej śmierci uprawnia do potraktowania danego 
zachowania ofiary jako „targnięcia się” na własne 
życie, co stanowi niezbędną przesłankę przypisania 
sprawcy znęcania się surowszego typu kwalifiko-
wanego z art. 207 § 3 KK, byłoby zbyt daleko idące. 
Chodzi o to, że bezpieczeństwo osobiste, zdrowie, 
a zwłaszcza życie osób pozostających w stosunku 
zależności od sprawcy nie pozostawałyby wtedy pod 

dostateczną ochroną prawa. Sumując: decyzja samo-
bójcza pokrzywdzonego, której wyrazem jest targnię-
cie się na własne życie jako następstwo znęcania się 
(art. 207 § 3 KK), oznacza co najmniej świadomość 
możliwości odebrania sobie życia wskutek określo-
nego zachowania się i godzenie się na własną śmierć.

Na gruncie niniejszej sprawy, skoro ustalono,  
że E. N., wyskakując z jadącego samochodu, przewi-
dywała możliwość własnej śmierci i na to się godzi-
ła, to teza skarżącego o braku przesłanki w postaci 
„targnięcia się pokrzywdzonej na własne życie” wy-
magała zdecydowanej krytyki. (…)

PRZESTĘPSTWO ZNĘCANIA SIĘ,  
A MAŁŻEŃSTWO I KARCENIE  
MAŁOLETNICH. ART. 07 § 1 I § 2 KK  
– WYROK SĄDU APELACYJNEGO 
W GDAŃSKU – II WYDZIAŁ KARNY 
Z 27 SIERPNIA 2014 R.  
SYGN. AKT II AKA 236/14.
Pojęcie znęcania się w podstawowej postaci, ze swej 
istoty zakłada powtarzanie przez sprawcę w pewnym 
przedziale czasu zachowań skierowanych wobec  
pokrzywdzonego. (…)

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – II Wydział 
Karny po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014 r. ape-
lacji oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego 
w Słupsku z 19 marca 2014 r., uchylił zaskarżony 
wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu 
w Słupsku do ponownego rozpoznana.

A. B. (1) został oskarżony o to, że: w okre-
sie od 2001 r. do dnia 28 stycznia 2013 r. w S., 
w mieszkaniu przy ul. (...) znęcał się psychicznie i fi-
zycznie, ze szczególnym okrucieństwem nad osobą 
najbliższą, tj. żoną – A. B. (2) poprzez wszczynanie 
awantur znajdując się w stanie nietrzeźwości, po-
niżanie, głodzenie, ubliżanie słowami powszechnie 
uznanymi za obelżywe, bicie pięściami po głowie 
oraz po całym ciele, kopanie po całym ciele leżą-
cej na podłodze pokrzywdzonej, szarpanie, rzucanie 
o ścianę i meble, zmuszanie do obcowania płciowe-
go, przy czym w dniu 25 stycznia 2013 r. po uprzed-
nim użyciu przemocy polegającej na wielokrotnym 
uderzaniu zaciśniętą pięścią po głowie i całym 
ciele oraz grożenie pozbawieniem życia, dopro-
wadził A. B. (2) do obcowania płciowego, w wy-
niku czego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała 
w postaci podbiegnięcia krwawego goleni, twarzy, 
otarcia naskórka, ranę przedsionka pochwy, któ-
re to obrażenia naruszyły czynności narządu jej 

ciała na okres poniżej 7 dni, czym działał na szko-
dę A. B. (2), oraz w okresie od 2003 r. do 2009 r. w S., 
w ww. mieszkaniu przy ul. (...) znęcał się psychicz-
nie i fizycznie, ze szczególnym okrucieństwem 
nad osobami najbliższymi – małoletnimi córka-
mi N. B., K. B. i D. B. poprzez ciągłe wszczynanie 
awantur znajdując się w stanie nietrzeźwości, głodze-
nie, zamykanie w pokoju, niezapewnianie należytego 
ubrania, wyzywanie słowami uznanymi powszech-
nie za obelżywe, bicie po głowie i po całym ciele, 
budzenie bez powodu w środku nocy i straszenie 
oddaniem do domu dziecka, to jest o przestępstwo 
określone w art. 207 § 2 KK w zw. z art. 207 § 1 KK i art. 
197 § 4 KK w zw. z art. 197 § 1 KK i art. 157 § 2 KK przy zast.  
art. 11 § 2 KK.

Sąd Okręgowy w Słupsku, wyrokiem z 21 czerw-
ca 2011 r. w sprawie II K 185/10 uznał oskarżonego 
winnym zarzucanych mu przestępstw. 

Apelację od powyższego wyroku wywiódł obrońca 
oskarżonego. 

Apelacja obrońcy odniosła ten skutek, że pod-
niesione przez skarżącego uchybienia, wskazujące 
nader zasadnie przede wszystkim na niedostatki 
przeprowadzonego postępowania dowodowego, 
stały się powodem uchylenia zaskarżonego wy-
roku i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu 
w Słupsku do ponownego rozpoznania.

Trafność zarzutów obrońcy przekłada się na stwier-
dzenie o niespełnieniu przez sąd a quo jednego 
z dwóch podstawowych obowiązków, to jest tego, 
który dotyczy postępowania dowodowego i spro-
wadza się nie tylko do prawidłowego – zgodnego 
z przepisami postępowania karnego – przeprowa-
dzenia dowodów zawnioskowanych przez strony, 
ale również do przeprowadzenia z urzędu wszelkich 
dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności 
istotnych dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, 
kwalifikacji prawnej zarzuconego mu czynu i kwestii 
ewentualnego wymiaru kary. 

Wniosek powyższy jest rezultatem oceny zarzu-
tów, które wynikają z odczytania rzeczywistej treści 
wniesionej apelacji. Skarżący kwestionuje bowiem 
w istocie kompletność zebranego w sprawie ma-
teriału dowodowego, podnosząc zarzuty błędu 
w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę 
wyroku (…). 

Takie pojmowanie zarzutów obrońcy oskarżo-
nego jest jak najbardziej zasadne, skoro podwa-
ża on ustalenia dotyczące zachowań uznanych 
przez sąd a quo za akty znęcania się oskarżonego 
nad pokrzywdzoną A. B. (2), dokonania jej zgwał-
cenia ze szczególnym okrucieństwem, kwestionuje 
zaistnienie znęcania się oskarżonego nad córka-
mi N. B. i K. B. oraz nadaje inny wymiar znęcaniu 
się nad córką D. B., a całościowo również ustalenia 
dotyczące znęcania się oskarżonego ze szczególnym 
okrucieństwem.

Przenosząc się zatem na grunt błędu w ustaleniach 
faktycznych.  (…)

W realiach badanej sprawy mamy do czynienia 
przede wszystkim z owym błędem „braku”, na któ-
ry nakłada się już tylko wtórnie błąd „dowolności”, 
będący rezultatem oceny niepełnego materiału do-
wodowego, co ze względów oczywistych nie mogło 
doprowadzić do dokonania prawdziwych ustaleń 
faktycznych (art. 2 § 2 KPK).

Wskazanie przyczyn, które legły u podstaw 
uchylenia zaskarżonego wyroku trzeba rozpo-
cząć od przytoczenia kilku uwag natury ogólnej. 
Chodzi mianowicie o kwestie, które sąd a quo wi-
nien mieć na względzie przystępując do rozpozna-
nia sprawy w takim kształcie, jaki wynikał z wnie-
sionego przeciwko oskarżonemu aktu oskarżenia. 
Nie negując możliwości zaistnienia przestępstwa 
znęcania się na dystansie aż kilkunastu lat, to jednak 
już tego typu okoliczność winna stanowić przyczy-
nek do bardzo ostrożnego podchodzenia do oceny 
przeprowadzanych w sprawie dowodów. Wszak 
przestępstwo znęcania się należy postrzegać jako 
zachowanie z reguły wielodziałaniowe. Pojęcie 
znęcania się w podstawowej postaci, ze swej istoty 
zakłada powtarzanie przez sprawcę w pewnym 
przedziale czasu zachowań skierowanych wo-
bec pokrzywdzonego. Zatem, poza szczególnymi 
przypadkami, dopiero pewna suma tych zachowań 
decyduje o wyczerpaniu znamion przestępstwa  
z art. 207 § 1 KK (zob.: postanowienie SN z 11 grudnia 
2003 r., IV KK 49/03). Chodzi więc o zachowania, 
które cechuje pewna systematyczność i towarzy-
szące tej cykliczności napięcie złej woli. Trzeba 
bowiem pamiętać również o tym że czyn kwa-
lifikowany z art. 207 § 1 KK jest przestępstwem 
umyślnym i może być dokonany tylko z zamiarem 
bezpośrednim. Nie jest zatem możliwe wzajemne 
znęcanie się małżonków. Natomiast zachowanie 
się ich może wyczerpywać jednostkowo znamio-
na przestępstw znieważania bądź naruszania 
nietykalności fizycznej (zob. wyrok SN z 13 wrze-
śnia 2005 r., WA 24/05, OSNwSK 2005/1/1655). 
W przypadku zaś wzajemnego złośliwego doku-
czania, szczególnie na podłożu rozkładu pożycia 
małżeńskiego – to brak jest podstaw do przypisy-
wania tylko jednej stronie zamiaru znęcania się  
(zob.: wyrok SN z dnia 23 września 1992 r., III KRN 
122/92). Podobnie wnikliwie należy odnosić 
się do sytuacji, gdy podłożem rozkładu małżeń-
stwa jest nadużywanie alkoholu przez oboje 
małżonków, a w ślad za tym idą także obopólnie 
zawinione zaniedbania wychowawcze wobec 
posiadanych dzieci. Przestępstwo znęcania się wy-
maga bowiem intensywności działań, a więc „do-
tkliwych” i „ponad miarę”, czyli wykraczających poza 
granice zwyczajnego naruszenia nietykalności fizycz-
nej, znieważenia, poniżenia, czy innego naruszenia 

czci pokrzywdzonego (por. wyrok S. Apel. w Gdańsku 
z dnia 02.04.2013 r., II AKA 399/12.

Jednocześnie trzeba pamiętać o oczywistym 
uprawnieniu sądu meriti do modyfikacji ram cza-
sowych okresu popełnienia przestępstwa znęcania 
się. Chodzi jednak zawsze o to, czy w danym okresie 
mamy do czynienia z taką sumą negatywnych za-
chowań, jak wymaga tego przepis art. 207 § 1 KK.

W realiach badanej sprawy uzależnienie alkoholo-
we zarówno oskarżonego jak i pokrzywdzonej – jego 
żony, nakazywało dokonanie niebudzących wątpli-
wości ustaleń, czy zachowania oskarżonego wią-
zały się w pierwszej kolejności z intencjonalnym 
znamieniem, wymaganym dla bytu przestępstwa 
z art. 207 § 1 KK. Skoro zaś pokrzywdzonymi w spra-
wie są również dzieci, to delikatność tej materii zo-
bowiązywała do tego, aby nie obciążać oskarżone-
go w ramach przypisywanego mu znęcania się nad 
członkami rodziny również i tym upadkiem rodziny, 
który wiąże się z zaniedbaniami wychowawczymi, 
będącymi udziałem obojga małżonków. Jest to szcze-
gólnie istotne w sytuacji, gdy w sprawie brak jest 
obiektywnych przesłanek do przyjmowania, że znę-
canie się rzeczywiście miało miejsce, takich jak np. 
wywiady kuratorskie, interwencje policyjne, czy też 
wdrożenie procedury tzw. niebieskiej karty.  (…)

NIEDOPUSZCZALNA JEST SKARGA 
KASACYJNA OD POSTANOWIENIA 
ZOBOWIĄZUJĄCEGO CZŁONKA 
RODZINY, KTÓRY STOSUJĄC 
PRZEMOC W RODZINIE CZYNI 
SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYM WSPÓLNE 
ZAMIESZKIWANIE, DO OPUSZCZENIA 
MIESZKANIA – POSTANOWIENIE SĄDU 
NAJWYŻSZEGO – IZBA CYWILNA  
Z 3 MARCA 2017 R, SYGN. AKT I CZ 28/17.
Zgodnie z art. 11a PrzemDomU, w sprawach 
o zobowiązanie członka rodziny, zajmującego 
wspólnie mieszkanie, do opuszczenia miesz-
kania na żądanie osoby dotkniętej przemo-
cą w rodzinie, stosuje się przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego o postępowaniu  
nieprocesowym. 

Przepisy ustawy z 22 lipca 2005 r. o przeciw- 
działaniu przemocy w rodzinie nie zawierają sa-
modzielnej regulacji dopuszczalności skargi kasa-
cyjnej w sprawach o zobowiązanie do opuszczenia 
mieszkania, co prowadzi do wniosku, że zasadnicze 
znaczenie przy ocenie tego zagadnienia ma art. 
5191 KPC. Przepis ten wyszczególnia rodzaje 
spraw, w których przysługuje skarga kasacyjna 
w sprawach rozpoznawanych w trybie nieproce-
sowym. Katalog ten obejmuje przede wszystkim 
sprawy z zakresu prawa osobowego, rzeczo-
wego i spadkowego, w których droga do wnie-
sienia skargi kasacyjnej na postanowienie  

WYBRANE 
ORZECZNICTWO

Ustawa  
o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 
OPR. ADW. KATARZYNA  
EFFORT-SZCZEPANIAK
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orzekające co do istoty sprawy jest otwarta, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej  
(art. 5191 § 1 KPC). W pozostałych sprawach 
rozpoznawanych w postępowaniu nieproce-
sowym skarga kasacyjna jest dopuszczalna 
tylko w przypadkach określonych w art. 5191  
§ 2 i 3 KPC.

Sprawa, w której wydano zaskarżone postano-
wienie, nie mieści się w sprawach wyszczególnio-
nych w art. 5191 § 2 i 3 KPC, zatem dopuszczalność 
wniesienia skargi kasacyjnej mogłaby wynikać 
jedynie z zakwalifikowania jej do kategorii spraw 
z zakresu prawa osobowego. (…)

Sprawy toczące się na podstawie  
art. 11a PrzemDomU wykazują łączność z problema-
tyką prawa osobowego w kontekście definicji prze-
mocy w rodzinie, która odwołuje się do praw i dóbr  
osobistych (art. 2 pkt 2 PrzemDomU). 
Powiązanie to ma jednak tylko wtórny,  
wynikający z odizolowania sprawcy prze-
mocy od jej ofiary, charakter i jest zbyt słabe,  
aby uznać te sprawy za sprawy 
z zakresu prawa osobowego. Punkt ciężko-
ści regulacji zawartej w art. 11a PrzemDomU 
sprowadza się do szybkiej zmiany istniejącego 
stanu rzeczy polegającego na wspólnym zaj-
mowaniu mieszkania przez osobę stosującą  
przemoc i czyniącą szczególnie uciążli-
wym wspólne zamieszkiwanie, przez naka-
zanie tej osobie opuszczenia mieszkania. 
Skutkiem uwzględnienia wniosku jest zatem 
w pierwszej kolejności wyłączenie możliwości 
korzystania z mieszkania przez członka rodzi-
ny, przeciwko któremu kieruje się wniosek, przy 
czym ma ono czasowy charakter w tym sen-
sie, że może zostać uchylone w razie zmiany  
okoliczności sprawy. (…)

Przeciwko dopuszczalności skargi kasacyj-
nej w sprawach, o których stanowi art. 11a 
PrzemDomU, przemawiają ponadto dwa istotne 
argumenty. Po pierwsze, pierwszorzędne zna-
czenie dla zasadności wniosku mają niewąt-
pliwie ustalenia faktyczne, zarówno w sferze 
stwierdzenia, że doszło do przemocy w rodzi-
nie, jak i tego, że przemoc ta czyni szczególnie 
uciążliwym wspólne zamieszkiwanie. Ustalenia 
te, zgodnie z art. 3983 § 3 KPC, uchylają się tym-
czasem od kontroli kasacyjnej. Po drugie, stan 
faktyczny cechuje się w rozważanych sprawach 
znaczną zmiennością, co wziął pod uwagę pra-
wodawca, wskazując wprost na dopuszczalność 
zmiany lub uchylenia postanowienia, jeżeli oko-
liczności sprawy ulegną zmianie (art. 11a ust. 2  
zdanie trzecie PrzemDomU). Kontrola kasacyjna 
w tego rodzaju sprawach – wobec dynamiki zmian 
stanu faktycznego – mogłaby okazać się często bez-
przedmiotowa. 

ADW. KATARZYNA 
PIOTROWSKA-MAŃKO

wiemy, co to niedocenianie siebie i „niesta-
wanie do projektów z braku wiary w siebie”, 
ponieważ gdy przyjmujemy sprawę, znamy 
się na niej i nie mamy co do niej wątpliwo-
ści. Nie mamy przełożonych, którym parzymy 
kawę i z którymi musimy ustalać elastyczny 
czas pracy. Specyfika naszych obowiązków 
zawodowych, charakter pracy bardzo „decy-
zyjnej”, wymagającej szukania nowych rozwią-
zań, często układania koncepcji jak przy grze 
w szachy – powodują, że nie czujemy się ani 
inne, ani gorsze, słabsze, niedoceniane. 

Czy na pewno? Gdy kobiety negocjują wyna-
grodzenie, żądają zwykle 80 proc. tego co męż-
czyźni. Nas też to dotyczy! Tyle że „szefem” 
jest klient! Czy na pewno nie mamy problemu 
z określaniem swojego wynagrodzenia, sto-
sownie do pracy? Czy wystarczająco cenimy 
swój czas? Czy stając do przetargu lub przed-
stawiając klientowi swoją propozycję działania, 
nie mamy obaw, czy na pewno dobrze to ro-
bię? a co, jeśli popełnię błąd? Gdy uczymy się 
nowego zagadnienia, poznajemy nowy temat, 
mówimy sobie często: nie umiem tego wystar-
czająco dobrze jak koledzy. Jak było z egzami-
nem adwokackim lub jak będzie z koleżankami 
aplikantkami? Nie umiem wszystkiego. 

Oczywiście nie jesteśmy zatrudnione i nie 
awansujemy jak w wielkiej firmie, ale też poko-
nujemy kolejne szczeble rozwoju zawodowego. 
Czy na pewno się rozwijamy, próbujemy uczyć 
nowych rzeczy? Czy podczas pokonywania 
trudności na rynku usług adwokackich, wyko-
rzystujemy optymalnie swoje szanse? Czy my-

ślimy schematami, o których mówiły panelistki 
w Katowicach? 

NIE BĄDŹ TAKA PERFEKCYJNA!
Jedna z ciekawszych tez spotkania to: kobiety 
odmawiają awansu, który proponuje im prze-
łożony, bo czują, że nie podołają. Zuzanna 
Ziomecka przytoczyła zdanie prezesa jednego 
z większych banków w Polsce, który nagmin-
nie zderza się z odmową awansu ze strony 
kobiet, bo – jak twierdzą – nie wiedzą przecież 
wszystkiego. 

Spotkanie wzbudziło we mnie dwie za-
sadnicze refleksje. Czy adwokatki i aplikant-
ki są nadmiernie autokrytyczne, perfekcjoni-
styczne i brak im wiary w siebie? A może wcale 
nie boimy się nierówności płciowej albo może 
nie dostrzegamy jej? Druga dotyczyła analizy 
potrzeb regulacji prawnych związanych z sytu-
acją na rynku pracy kobiet. Szczególnie zajmu-
jących kierownicze stanowiska. Przytoczono 
przykład Islandii, która dla pracodawców 
w marcu tego roku wprowadziła obowiązek 
wykazywania, że płacą tak samo kobietom 
i mężczyznom zatrudnionym na tych samych 
stanowiskach. Czy taka regulacja jest potrzebna 
w Polsce? Odpowiedź jest jednoznaczna: obec-
nie na każdego 1$ zarobionego przez kobietę, 
przypada 1,56$ zarobionego przez mężczyznę. 
Pod względem płac jesteśmy na 58 miejscu 
w naszym regionie. Wydaje się więc, że nowe 
rozwiązania prawne, dające możliwość analizy 
sytuacji oraz zmuszające pracodawców do zmia-
ny, są niezbędne. Bez przewidzianych prawem 

sankcji za nieprzestrzeganie norm, raczej nie 
należy się spodziewać pozytywnych zmian.

O PRZEPAŚCI I RÓWNOŚCI
Joanna Pruszyńska-Witkowska podała przy-
kład z Giełdy Papierów Wartościowych, kiedy 
przed kilkoma laty wprowadzono obowiązek 
informowania przez spółki giełdowe i skarbu 
państwa o wysokości płac i o zatrudnieniu ko-
biet na stanowiskach kierowniczych, nie na-
kładając na spółki żadnych kar w przypadku 
niespełnienia tego wymogu. Jedynie ok. 3 proc. 
spółek złożyło takie raporty.

I tu moja druga refleksja. Być może warto 
się zaangażować bardziej w inicjatywy zwią-
zane z tworzeniem takich regulacji? A też, przy 
obecnym rynku usług prawnych i konieczności 
poszukiwania nowych zagadnień, przy których 
adwokaci będą potrzebni, warto zastanowić się 
nad tematem równości wynagrodzeń i nasta-
wienia do kobiet jako pracowników. Przepaść 
pomiędzy średnim przedsiębiorcą, a spółką gieł-
dową jest gigantyczna, jednak sama zasada wy-
nagradzania i relacje pracownicze są podobne, 
a co gorsza często przez kobiety niezauważane. 
Zmian dokonuje się małymi krokami, nie rewo-
lucyjnie. Schematy bywają tak mocno utrwalo-
ne, że same zainteresowane ich nie dostrzegają... 

Czasem czuję się dziwnie, gdy wi-
dzę, że na plakatach promujących  adwoka-
turę jest pan mecenas w todze i pani bez togi, 
która albo notuje, albo z wielką uwagą przysłu-
chuje się temu, co mówi pan w todze. Czyżby  
schemat...? 

Prelegentki to pięć pań: Aleksandra Klich, zastępczyni redaktora naczelnego w „Gazecie Wyborczej”; 
Elżbieta Wojtczak, prezeska agencji reklamowej Communication Unlimited; Joanna Pruszyńska-
Witkowska, prezeska agencji PR Headlines; Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji kor-
poracyjnej, pełnomocniczka ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska; i Kinga Nowakowska, 
dyrektorka operacyjna w Grupie Capital Park, właścicielka naleśnikarni Bastylia Campagne Bar & 
Creperie, założycielka BioBazaru. Dyskusję prowadziła Zuzanna Ziomecka, naczelna „Wysokich 
Obcasów”. 

Rozmawiałyśmy o karierze w wielkich korporacjach w rodzaju Procter & Gamble czy Henkel 
i o prowadzeniu własnych agencji PR i reklamowych. Jednak nie było dyskusji o przebijaniu szkla-
nego sufitu czy niedocenianiu kobiet w pracy, a jedynie obserwacje świata już z pozycji menadżerki, 
szefowej i prezeski. 

NA WŁASNYM, NIE W KORPORACJI
Panie przedstawiały świat jako trudny dla kobiet. Bardziej dla kobiet, którymi zarządzają i z którymi 
współpracują, niż dla nich samych. Czy nas – adwokatów, a raczej adwokatki – to dotyczy? Im dłużej 
słuchałam, tym bardziej myślałam, że jednak nie. Przede wszystkim większość z nas pracuje we wła-
snych kancelariach, a nie w wielkich korporacjach, choć być może jest to specyfika Łodzi. Nie 
dotyczą nas umiejętności żądania wynagrodzenia, bo zwykle same sobie jesteśmy szefami. Nie 

„Kobiety w biznesie” to panel dyskusyjny 
podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach, w którym 
uczestniczyłam 12 maja. Zasiadło przede mną 
grono kobiet sukcesu, dla których „chcieć 
to móc”, a ich życiowym mottem jest „kobieto, 
uwierz w siebie...” 

Europejski Kongres Gospodarczy  
w Katowicach

Płeć  
coraz mniej słaba...
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Została nawiązana ścisła współpraca z Sądem Okręgowym w Łodzi oraz koordynatorem ds. mediacji 
SSO Pawłem Filipiakiem, która zaowocowała podpisaniem 28 października 2016 r. – zainicjowa-
nego przez Komisję – listu intencyjnego dotyczącego reaktywacji i organizacji Salonu Mediatora 
przez prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi SSO Krzysztofa Kacprzaka oraz dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego

W zamierzeniach sygnatariuszy listu intencyjnego cykliczne spotkania w Salonie Mediatora sta-
nowić będą platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy na temat praktycznych 
rozwiązań dla usprawnienia postępowań mediacyjnych w sądach okręgu łódzkiego. W szerszym 
kontekście Salon Mediatora ma również na celu propagowanie i upowszechnianie mediacji.

Pierwsze spotkanie Salonu Mediatora odbyło się 27 marca 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla 
Łodzi-Śródmieścia, w którym uczestniczyli sędziowie wydziałów gospodarczych oraz mediatorzy. 
Uczestnicy dyskutowali na temat praktycznych aspektów zastosowania mediacji w sądowych spo-
rach gospodarczych.  

Kolejne spotkanie sędziów z mediatorami planowane jest na przełomie maja i czerwca b.r., kiedy 
z mediatorami spotkają się sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych Sądów Rejonowych dla 
Łodzi-Śródmieścia i Łodzi-Widzewa. 

W roku 2016 r., krótko po zgromadzeniu 
sprawozdawczo-wyborczym, powołana została 
do życia Komisja ds. Ośrodka Mediacji przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. 
Jednym z podstawowych jej zadań było 
opracowanie i realizacja planu współdziałania 
adwokatów – mediatorów zrzeszonych w naszej 
Izbie z środowiskiem sędziowskim.

Salon Mediatora  
– praktycznie

Jednak nic, co stanie się w ciągu najbliż-
szych tygodni, nie zmieni faktu, że zwołany  
po raz pierwszy Kongres Prawników Polskich 
jest wydarzeniem znaczącym i może przy-
nieść wymierne efekty. Kongres nie ma  
i nie może być jedynie spotkaniem  
prawników, którzy będą narzekać na propo-
nowane przez rząd reformy i odrzucać wszyst-
kie zmiany. Nie dość też podkreślania, że nie 
jest to wydarzenie o charakterze politycz-
nym. Zaprosiliśmy na nie prezydenta RP  
Andrzeja Dudę, ministra sprawiedli- 
wości Zbigniewa Ziobrę, premier Beatę 
Szydło, przewodniczących klubów  
poselskich,  marszałków Sejmu 
i Senatu, wszystkich, którzy mają 
wpływ na proces legislacyjny w naszym  
kraju, nie po to, by krytykować, lecz by przed-
stawić nasze propozycje, problemy i bolącz-
ki. Warto podkreślić, że jeszcze w 2016 roku  
środowisko adwokackie przedsta-
wiło propozycje reform na prośbę  
Ministerstwa Sprawiedliwości. Tamta ko-
respondencja powinna przerodzić się  
w debatę. 

Wszystkie środowiska prawnicze, także my, 
adwokaci, mamy świadomość potrzeby reform 
wymiaru sprawiedliwości. Pozytywnie ocenia-
my te propozycje rządu, które prowadzą do od-
ciążenia pracy sądów i przyspieszenia proce-
sów. Ale też znajdujemy w projektowanych 
reformach kwestie, które wzbudzają niepokój 
i sprzeciw, jak np. wygaszanie kadencji człon-
ków KRS i upolitycznienie ich wyboru. 

Tak poważne zmiany nie mogą być podej-
mowane w państwie prawa bez szerokich kon-
sultacji, w tym ze środowiskiem prawniczym. 
Warto bowiem, by zastrzeżenia wszystkich 
znalazły wspólną platformę do ich głoszenia. 
Obserwujemy przecież kolejne, konstruktywnie 
krytyczne głosy nie tylko środowiska sędziow-
skiego, adwokackiego czy radcowskiego, pre-
zesów unijnych Sądów Najwyższych, czy Rady 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ale nawet wątpliwości pre-
zydenta Andrzeja Dudy i ministra Jarosława 
Gowina. 

Kongres Prawników Polskich ma pokazać 
jedność środowisk prawniczych w kwestiach 

takich, jak niezależność sądów, niezawisłość 
sędziów, autonomia samorządów prawniczych. 
I pozwolić na rzetelną, uargumentowaną de-
batę. Debata ta została zaplanowana w ten 
sposób, by zakończyła się wystosowaniem 
konkretnych propozycji. Jako współorganiza-
torzy liczymy na to, że zostaną one wzięte pod 
uwagę przez ustawodawcę. 

Prawo nie może być tworzone w opozy-
cji do środowisk prawniczych, lecz w poro-
zumieniu z nimi. Skorzysta na tym przede 
wszystkim społeczeństwo, bo nie możemy 
zapomnieć, że w całej dyskusji głównym pod-
miotem jest zwykły obywatel. Nie toczymy 
potyczek we własnym interesie, lecz wystę-
pujemy w roli strażników trwałości i mocy 
Rzeczypospolitej, której gwarantem jest 
sprawny i stabilny wymiar sprawiedliwości. Nie 
w trosce o nas samych, lecz w poczuciu odpo-
wiedzialności za prawa i wolności jednostki. 

Choć termin Kongresu pokrywa się z zapla-
nowanym wcześniej Zgromadzeniem Izby 
Adwokackiej w Łodzi, liczę na to, że spotkam się 
z reprezentacją łódzkich adwokatów 20 maja 
w Katowicach.  

Pisząc ten tekst mam świadomość, że do czasu 
jego ukazania się w druku wiele może się 
zdarzyć. Być może projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
zostanie już przegłosowany. Możliwe, 
że przyjęta zostanie nowelizacja ustawy 
o ustroju sądów powszechnych lub pojawią 
się inne propozycje, projekty czy informacje 
w sposób znaczący dotyczące wymiaru 
sprawiedliwości. 

Kongres  
Prawników Polskich  
– bezprecedensowy

ADW. JACEK TRELA
PREZES  

NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
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DS. OŚRODKA MEDIACJI



Takie pytania leżą u podstaw projektu 
„Mam prawo do prawdy”, który przed-
stawił w ostatnim czasie łódzki oddział 
Komitetu Obrony Demokracji. To zapro-
szenie do ogólnopolskiej debaty różnych 
środowisk, w tym oczywiście prawniczych. 
Jej celem jest w pierwszej kolejności poszu-
kiwanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje 
realna możliwość wprowadzenia do kodeksu 
karnego nowej kategorii przestępstwa – „kłam-
stwa politycznego”1 – stwarzającej moż-
liwość pociągnięcia do odpowiedzialno-
ści za świadomie wprowadzające w błąd, 
sprzeczne z faktami wypowiedzi w świecie  
polityki.

Jeśli tak – to kolejnym celem miałoby być wy-
pracowanie takiego skutecznego mechanizmu 
obrony przed „kłamstwem politycznym” i pod-
jęcie starań o wprowadzenie go do ustawy, np. 
w trybie inicjatywy obywatelskiej przewidzia-
nej w Konstytucji RP (art. 118) oraz w ustawie 
z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 
ustawodawczej przez obywateli. Dodatkowo 
pod dyskusję poddana została propozycja 
podjęcia starań o wpisanie do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka nowej kategorii 
prawa: „Prawa do prawdy”, to znaczy pra-
wa do prawdziwej informacji ze strony władzy 
publicznej. 

Pierwsza z planowanego cyklu debat od-
była się 11 maja w Warszawie w siedzibie ty-
godnika „Polityka”. W dyskusji udział wzięli: 
prof. Monika Płatek i prof. Adam Strzembosz 
oraz mec. Krzysztof Dudek, mec. Jarosław 
Szczepaniak i Mirosław Michalski z łódzkiego 
KOD, którzy opowiedzieli o powodach podjęcia 

tego rodzaju inicjatywy, wskazali na możliwość 
i zasadność wprowadzenia odpowiednich regu-
lacji do polskiego porządku prawnego i przybli-
żyli wstępne założenia proponowanych zmian. 
W drugiej części, w wyniku dyskusji – także 
z udziałem publiczności – zarysowały się dość 
wyraźnie dwa stanowiska. 

Zwolennicy pierwszego wyrazili przekona-
nie, iż rozwiązania prawnokarne nie mogą 
stanowić odpowiedzi na narastający problem 
kłamstwa i fałszywych informacji. Zgodnie 
z tym stanowiskiem już teraz istnieją w polskim 
prawie pewne rozwiązania mogące służyć reali-
zacji uprawnienia do otrzymywania ze strony 
osób pełniących funkcje publiczne prawdzi-

wych informacji, np. obowiązek ich udzielania 
opisany w ustawie z 6 września 2001 r. o do-
stępie do informacji publicznej i zawarty w niej 
przepis karny (art. 23 Kto, wbrew ciążące-
mu na nim obowiązkowi, nie udostępnia in-
formacji publicznej, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku.). 

Przepisy ustawy (jak również art. 61 pkt 1  
Konstytucji RP stanowiący, iż obywatel ma pra-
wo do uzyskania informacji o działalności or-
ganów władzy publicznej oraz osób pełniących 
funkcje publiczne) nie zawierają co prawda wy-
raźnego zastrzeżenia, że udzielane informacje 
muszą być prawdziwe, ale wydaje się oczywi-
ste, że tylko takie informacje miał na myśli 
prawodawca. Jeżeli bowiem Konstytucja (a za 
nią także ustawa o dostępie do informacji pu-
blicznej) gwarantuje obywatelom dostęp do in-
formacji publicznych, to uprawienie to może 
być zrealizowane tylko wtedy, gdy podmiot 

udzielający informacji podaje ją w zgo-
dzie z faktami, w zgodzie z rzeczywistością. 
Informacja świadomie fałszywa powinna być 
więc traktowana co najmniej tak, jak nieudzie-
lenie informacji (choć w praktyce skutki udzie-
lenia informacji fałszywej mogą nieść ze sobą 
nieporównanie więcej negatywnych kon-
sekwencji dla jednostki lub społeczeństwa,  
niż jej nieudzielenie).

W dyskusji przywołany został także przepis 
art. 231 k.k. opisujący przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków przez funk-
cjonariusza publicznego działającego w ten 
sposób na szkodę interesu publicznego lub 
prywatnego – w kontekście pytania, czy kłam-

stwo może skutkować odpowiedzialnością 
karną w oparciu o ten przepis.

Przeciwnicy wprowadzania do kodeksu kar-
nego nowego przestępstwa zwrócili uwagę 
także na inne potencjalne problemy i zagro-
żenia, takie jak nieostrość pojęć („fałsz”, „nie-
prawdziwe informacje” itp.) czy możliwość 
instrumentalnego wykorzystywania propono-
wanych regulacji w bieżącej walce politycznej. 
Dostrzegając wagę zagadnienia we współcze-
snym świecie, zaproponowali poszukiwanie 
innych rozwiązań, poczynając od możliwości 
stwarzanych przez prawo cywilne, po eduko-
wanie społeczeństwa, rozwijanie świadomo-
ści prawnej, politycznej, szerokie korzystanie 
z uprawnień do otrzymywania informacji.

 Drugie ze stanowisk prezentowanych 
w dyskusji – zgodnie z intencją pomysło-
dawców projektu – sprowadza się w uprosz-
czeniu do przekonania, iż inne rozwiązania 
nie są wystarczające. Wszystkie działania   

Czy zasady demokratycznego państwa 
prawa mają szansę przetrwać w świecie 
„post-prawdy”? Czy świadome wprowadzanie 
opinii publicznej w błąd może być uznane 
za nadużycie uprawnień lub co najmniej 
niedopełnienie obowiązków (w rozumieniu 
art. 231 k.k.)? Czy prawo karne może stanowić 
skuteczną i właściwą barierę dla polityki 
opartej na fałszu?

Debata  
o kłamstwie politycznym
Mam prawo  
do prawdy APL. ADW. MICHALINA 

ENGEL
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FOT.: MAŁGORZATA MICHALSKA

ADW. DR MAGDALENA 
MATUSIAK-FRĄCCZAK

Uchwały były podjęte bez jakichkol-
wiek konsultacji środowiskowych 
i były krytykowane, przede wszystkim 
w związku z wysokością przyjętych kosztów. 
W niektórych przypadkach bowiem wzrosły 
one aż o 600 (sześćset) proc.! Koszty zostały usta-
lone w dochodzeniu dyscyplinarnym na kwo-
ty od 1 tys. zł do 20 tys. zł, w postępowaniu przed 
sądem dyscyplinarnym lub Wyższym Sądem  
Dyscyplinarnym w pierwszej instancji na kwoty  
od 1 tys. zł do 25 tys. zł, w postępowaniu przed 
Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w dru-
giej instancji na kwoty od 1 tys. zł do 10 tys. 
zł, a w przypadku sprawy zakończonej upo-
mnieniem dziekańskim na kwoty od 500 zł  
do 3 tys. zł. Drogo, biorąc pod uwagę, że POA 
przewiduje jako jedną z kar karę pieniężną 
w wysokości od pięciokrotnej do pięćdzie-
sięciokrotnej podstawowej składki izbowej 
(art. 81 ust. 1 pkt 3 POA w zw. z art. 82 ust. 
1 POA). W Izbie Łódzkiej przy stawce izbowej  
135 zł miesięcznie, kara to kwota od 675 zł  
do 6750 zł. Pechowiec, którego postępo- 
wanie skończyłoby się wymierzeniem kosz-
tów w najwyższej wysokości, musiałby za-
płacić łącznie 55 tys. zł za dwuinstancyjne 
postępowanie poprzedzone dochodzeniem 
dyscyplinarnym. Należy więc zapytać, co w za-
miarze pomysłodawców jest w tym przypad-
ku karą. Co więcej, najniższe koszty postę-
powania dwuinstancyjnego to kwota 3 tys. 
zł, która jest 4-5-krotnie większa od najniż-
szej możliwej do zasądzenia kary pie-
niężnej i stanowi 45 proc. najwyższej kary  
w naszej Izbie.

Oficjalnie autorzy projektu takich uchwał 
się nie ujawnili. Być może dlatego, że uchwały 

zostały poddane publicznej krytyce (głównie 
internetowej) ze strony wielu adwokatów. 
Pytania padały nie tylko o autorów uchwały, ale 
również o to, jak poszczególni członkowie NRA 
głosowali nad tą uchwałą (głosowanie było 
jawne) oraz czy przed podjęciem uchwał była 
konsultowana chociażby Komisja Legislacyjna 
przy NRA, jak również, czy było przeprowadzo-
ne badanie kosztów postępowania dyscypli-
narnego w poszczególnych izbach. 

Okazuje się, że nie, nie było. Pan mec. Marcin 
Majewski z Izby Poznańskiej zadał Naczelnej 
Radzie Adwokackiej pytania w tym zakre-
sie na podstawie przepisów o dostępie do in-
formacji publicznej. Z odpowiedzi NRA wy-
nika, że członkom NRA nie przedstawiono 
żadnych wyliczeń kosztów, zaś autorzy projektu 
jedynie ogólnikowo wskazali, że zapropono-
wane kwoty wynikają z kosztów postępowań 
dyscyplinarnych. NRA nie posiada również in-
formacji, w ilu postępowaniach przed sądami 
dyscyplinarnymi koszty przekroczyły 25 tys. zł, 
a w ilu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym 
przekroczyły 10 tys. zł. Brawo Wy!

Na łamach prasy („Dziennik Gazeta 
Prawna”) obrony uchwał podjęła się pani  
mec. Ewa Krasowska (Rzecznik Dyscy- 
plinarny Adwokatury) oraz pan mec. Jacek  
Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscy- 
plinarnego. W felietonie zatytułowanym Nikt 
nie powinien płacić ze swojej kieszeni za cudze 
błędy. Byłoby to nieuczciwe, wskazali, że usta-
lenie górnej granicy ryczałtu na niskim po-
ziomie powoduje, że w rzeczywistości realne 
koszty ponoszone były przez izbę adwokac-
kim, a dalej, że obwiniony ma precyzyjną 
informację, co składa się na ostateczny zry-

czałtowany koszt jego postępowania dyscy-
plinarnego. Na tym poprzestanę, wskazując 
jedynie, że zgodnie ze Słownikiem Języka 
Polskiego „ryczałt” to całkowita suma prze-
znaczona na określone wydatki, bez podzia-
łu na poszczególne pozycje. W „Dzienniku 
Gazecie Prawnej” niektórzy broniący uchwa-
ły wskazywali, że chodzi o to, aby były środ-
ki na pokrywanie zwrotu kosztów podróży 
świadków czy wynagrodzeń obrońców i peł-
nomocników z urzędu, ale też sędziów, pro-
tokolantów, zakup wyposażenia sądu itp. 
Pewnego smaczku tej linii obrony uchwał 
dodaje fakt, że w Izbie Warszawskiej koszty 
przejazdu świadków, wynagrodzenie pełno-
mocników i obrońców z urzędu w 2015 r. wy-
niosły 4 141,50 zł, podczas gdy wynagrodzenia 
sędziów i protokolantów 545 261 zł, z kolei 
dieta prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby 
Warszawskiej 84 000 zł, zaś argument ten 
podniósł nie nikt inny, tylko... pan mec. 
Witold Kabański, prezes warszawskiego SD. 
Tymczasem roczny koszt działalności Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Płockiej to kwota nie-
spełna 1300 zł. W Izbie Łódzkiej wydatki rocz-
ne na Sąd Dyscyplinarny to kwota ok. 30 tys. zł. 

Szczęście w nieszczęściu – głosy krytyki do-
tarły do członków Naczelnej Rady Adwokackiej 
i obie uchwały zostały uchylone 13 kwiet- 
nia 2017 r. (uchwała NRA nr 20/2017) – ponow-
nie: Brawo Wy! Można stwierdzić, że być może 
jest potrzebna zmiana uchwał w sprawie kosz-
tów postępowania dyscyplinarnego, ale ich 
podjęcie powinno być poprzedzone dyskusją 
środowiskową i rzetelną analizą szczegółowych 
kosztów pionu dyscyplinarnego we wszystkich 
izbach. 

zmierzające do eliminowania kłamstwa z życia publicznego są potrzebne, ale nie wykluczają także 
prawnokarnych działań, gdyż właśnie prawo karne stanowić może konieczny środek ochrony przed 
tymi kłamstwami, które w sposób szczególnie rażący naruszają chronione dobra prawne, takie jak po-
rządek publiczny i zasady demokratycznego państwa prawa. Obecne regulacje, tak karne jak i inne, nie 
zapewniają takiej ochrony w sposób dostateczny, ani też nie przewidują żadnej sankcji za publiczne 
i świadomie przekazywanie nieprawdziwych informacji mogących wprowadzać opinię publiczną 
w błąd, pociągające za sobą poważne konsekwencje. Celowo kłamliwe wypowiedzi polityków 
wyrządzają często ogromne straty zarówno w skali całego kraju, wizerunku państwa na świecie, 
jak i w odniesieniu do życia każdego z obywateli, którzy zmuszeni są czasem do podejmowania de-
cyzji w oparciu o takie wypowiedzi, traktowane jako prawdziwe. Podstawą demokracji jest prawda, 
ponieważ faktyczny wybór możliwy jest tylko wtedy, gdy swoje decyzje opierać będziemy na informa-
cjach zgodnych z faktami. W przeciwnym razie wybór staje się iluzoryczny, bo oparty na fikcji, fałszu.

 W polskim prawie karnym znane są już takie przestępstwa, których istotę stanowi „kłamstwo”. Jako 
przykład uczestnicy debaty wskazali m.in. przepis art. 55 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – czyli tzw. 
kłamstwo oświęcimskie. Przepis stanowi, iż grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 

3 podlega ten, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 
1 pkt 1 (m.in. zbrodnie nazistowskie i komunistyczne). Wyrok podawany jest do pu-

blicznej wiadomości.
Wskazać można także na przepis art. 233 Kodeksu karnego przewidujący 

odpowiedzialność karną za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy pod-
czas składania zeznań m.in. w postępowaniu sądowym. Warto przy tym 

zwrócić uwagę, że skutek takiego przestępstwa – przy powszechnej 
zgodzie co do zasadności jego istnienia w kodeksie karnym – dotyka 

zwykle wąskiego kręgu osób – stron postępowania. W debacie 
podniesiono, że „kłamstwo polityczne” pociągać może za sobą 

skutek dotykający całych grup społecznych, obywateli pań-
stwa a nawet wielu państw (jako przykład wskazano 

kampanię poprzedzającą Brexit, której główny przed-
stawiciel Nigel Farage po przeprowadzeniu referen-

dum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE publicznie 
przyznał, iż kłamał, celowo wprowadzając w błąd).

Poruszony został także problem ewentualnej sprzeczności 
proponowanej regulacji z art. 54 Konstytucji. Trzeba jednak zwrócić 

uwagę, że wolność słowa gwarantowana tak w polskim, jak i w euro-
pejskim oraz międzynarodowym prawie nie ma charakteru absolutnego 

i może doznawać ograniczeń z uwagi na konieczność ochrony także innych 
wartości (co ma miejsce choćby w przypadku przywoływanych wyżej przepisów). 

W wyroku TK z 11 października 2006 r. zaznaczono, iż nie ulega wątpliwości, że swo-
boda wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego; ograniczenia wolności wypowiedzi 

mogą przybierać formę instrumentów zarówno z zakresu prawa prywatnego, jak i prawa 
karnego; a miernikiem wolności wypowiedzi w państwie demokratycznym jest nie tyle ist-

nienie samych ograniczeń, ile ich intensywność, sposób wytyczenia przez system prawny granic 
wolności wypowiedzi. 

Debata stanowiła niezwykle ciekawy wstęp do dyskusji, która pozostaje otwarta. Pomysłodawcy 
i osoby zaangażowane w projekt liczą na podjęcie zagadnienia, przedstawienie opinii, propozy-
cji, na ogólnopolską debatę o kłamstwie w polityce, jego granicach, możliwościach realnego za-
pobiegania wprowadzaniu opinii publicznej w błąd. Oczywiście nie jest możliwe całkowite wy-
eliminowanie z gruntu fałszywych wypowiedzi, choćby z tego względu, że znaczna ich część nie 
jest twierdzeniem o faktach – możliwym do zweryfikowania – ale przybiera postać opinii, pro-
gnoz, przewidywań, ocen, przypuszczeń i innych wypowiedzi, które nie mogą podlegać sądowej 
ocenie w kategorii prawdy i fałszu. Nie oznacza to jednak, że nie należy poszukiwać rozwiązań  
– także prawnych. 

_________
1. „Kłamstwo polityczne” to pojęcie ukute na potrzeby debaty, a które należy rozumieć jako świadome podawanie przez osoby pełniące określo-

ne funkcje publiczne nieprawdziwych, sprzecznych z faktami informacji mogących wprowadzać opinię publiczną w błąd. 

Na posiedzeniu plenarnym 25 marca 2017 r. Naczelna Rada 
Adwokacka przyjęła m.in. uchwały dotyczące kosztów postępowania 
dyscyplinarnego. Uchwała nr 16/2017 dotyczyła zryczałtowanych 
kosztów postępowania dyscyplinarnego, zaś uchwała nr 17/2017 
zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego 
zakończonego upomnieniem dziekańskim.

Krótki (na szczęście) 
żywot pewnych uchwał

FOT.: PIOTR KUJAWIŃSKI

FOT.: MAŁGORZATA MICHALSKA
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Zdziwiony przekazałem ładunek. Okazało 
się, że trwały przygotowania do lekcji o sądzie 
i wymiarze sprawiedliwości. Lekcja miała formę 
rozprawy sądowej z autentycznymi sędziami, 
prokuratorem i adwokatem, z policją. Jedynie 
„oskarżeni”, „świadkowie” i „pokrzywdzeni” byli 
statystami – ale też pracownikami sądu. Po ja-
kimś czasie zadzwoniła do mnie inna koleżan-
ka z sądu z prośbą, czy mógłbym wziąć udział 
w takiej lekcji. Z przyjemnością zgodziłem się. 

Przedmiotem sprawy było pobicie ucznia li-
ceum przez kolegę szkolnego po konflikcie pod-
czas gry w ping ponga. Oskarżony (naprawdę 
kurator sądowy) i pokrzywdzony (w rzeczywi-
stości asystent sędziego), wyglądali na bardzo 
zantagonizowanych. Każdy z nich przedstawił 
inny obraz sytuacji, poddany ocenie trzyosobo-
wego sądu. 

Dzieci z przejęciem obserwowały przebieg 
rozprawy, „oskarżony” nawet wszedł na salę 
w kajdankach, ale na prośbę obrony został roz-
kuty. Po przesłuchaniu stron i świadków oskarże-
nie i obrona zabrali głos. Następnie sąd wyprosił 
ich z sali, aby naradzić się nad wyrokiem; ale 
dzieci zostały. W czasie narady uczniowie bardzo 
aktywnie uczestniczyli w rozstrzyganiu sprawy. 
Między sędziami a młodzieżą trwała długa dys-

kusja. W końcu zapadł „wyrok”, ogłoszony i wy-
drukowany w „majestacie prawa”. Oskarżony 
został „skazany”, ale ze względu na znikomą 
społeczną szkodliwość czynu i pojednanie sąd 
wymierzył mu tylko karę ograniczenia wolności. 

Na pomysł zajęć edukacyjnych wpadli sędzio-
wie Bartosz Lewandowski i Dorota Łopalewska. 
Inicjatywa ma wielu odbiorców wśród uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Na lekcje można (i trzeba) zapisać się z dużym 
wyprzedzeniem. Pomysłodawcy rozpowszechnili 
ideę wśród sędziów, prokuratury i adwokatury, 
które biorą społecznie udział w lekcjach. W edu-
kacyjnych „rozprawach” uczestniczą także pra-
cownicy sądu (grający oskarżonych i świadków) 
i policjanci ze straży sądowej. 

Dzieci wspólnie z sądem analizują pro-
blem i zastanawiają się nad orzeczeniem. 
Symulacje trwają ok. godziny. Zajęcia z prawa 
karnego przeznaczone dla dzieci najmłodszych 
(6-10 lat) zaczynają się ok. godz. 11. Dla starszych 
(12-15 lat) są zajęcia z symulowanej rozprawy 
w sprawach dla nieletnich. Odbywa się ona 
z udziałem policjanta lub prokuratora, którzy 
wprowadzają dzieci w szczegóły, wygłaszają 
pogadankę na temat zagrożeń młodzieży (nar-
kotyki, dopalacze i in.)

Dla młodzieży ponadgimnazjalnej są też wizyty 
w sądzie na prawdziwych rozprawach cywilnych, 
dotyczących np. pożyczek, spadków, odpowie-
dzialności cywilnej. Udział poprzedzony jest 
informacjami od pracownika sądu o zasadach 
postępowania cywilnego. Lekcje zaczynają się 
o godz. 10 i trwają ok. 3-4 godzin.

Inicjatywa sądu cieszy się dużą popularnością 
wśród szkół – dlatego trzeba rezerwować odległe 
terminy wydarzeń. Z relacji kolegów i koleżanek 
sędziów wiem, że mimo dużego zaangażowania 
sporej liczby adwokatów i naszego samorzą-
du, są z tym problemy. Bardzo prosimy o zgłasza-
nie się chętnych do prowadzenia zajęć. To daje 
bardzo dobry kontakt z dzieciakami, a też jest 
formą integracji środowisk prawniczych przez 
wspólne edukowanie młodzieży. 

Zachęcam koleżanki i kolegów do udziału 
w akcji i większego zaangażowania w nią. 
_______
Poniżej namiary kontaktowe związane z akcją:
Zgłoszenia przyjmują: Agnieszka Szymańska, 
Oddział Administracyjny Sądu, tel.: +48 42 677 47 28, 
+48 42 677 95 23, email: agnieszka.szymanska@
widzew.sr.gov.pl, sędzia Dorota Łopalewska,  
tel.: +48 42 677 95 02, 660 559 605. sędzia Bartosz 
Lewandowski, tel.: +48 42 677 95 57

Pewnego dnia przechodząc korytarzem 
w sądzie „na Widzewie” po sprawie karnej 
spotkałem zziajaną koleżankę sędzię 
taszczącą trzy zgrzewki napojów. Przejąłem 
od niej ładunek i zaniosłem do wskazanej sali 
rozpraw, a tam... czereda maluchów w ławach 
dla publiczności! Pośród dzieci krzątali się 
nauczyciele, pracownicy sądu i sędziowie. 

Edukacja prawna
Dzieci na rozprawie

ADW. MICHAŁ 
WOJTYSIAK

FOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM/XAVIER GALLEGO MORELL
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Tegoroczna wiosna obfituje w ciekawe wydarzenia prawnicze.  
20 maja odbędzie się przede wszystkim bezprecedensowy,  
pierwszy Kongres Prawników Polskich, ale tu wymienimy inne, 
ciekawe imprezy, które się już odbyły.

Wiosenne  
wydarzenia:  

Informacje,  
informacje, 
informacje... 

MARKETING PRAWNICZY. 5 KWIETNIA. 
W Warszawie odbyła się konferencja  
Law Summit dotycząca wykorzystania me-
tod marketingowych i nowych technologii 
w branży prawniczej, zorganizowana po raz 
kolejny przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. 
Zagadnienia poruszane przez prelegentów 
dotyczyły w szczególności know how w two-
rzeniu i rozwijaniu nowoczesnych kancelarii 
z wykorzystaniem nowych technologii oraz 
tzw. marketingu prawniczego, podlegającego 
wyjątkowo specyficznym zasadom. Na uwagę 
zasługiwały trzy prezentacje na temat możli-
wości promocji działalności i pozyskiwania 
klientów, przy ścisłym zachowaniu zasad etyki 
adwokackiej i radcowskiej. 

Personal branding – trend czy konieczność?  
Joanna Dudziak, ekspertka od marek 
i PR. Wystąpienie, jak istotne jest budo-
wanie świadomości marki, także w naszej 
branży, gdzie rozumie się ją jako nazwisko 
konkretnego adwokata lub nazwę kancelarii 
(spółki). Po pierwsze – ważna jest świado-
mość ich istnienia, po drugie – możliwość 
efektywnego na nie wpływania. Joanna 
Dudziak podkreślała, jak istotne jest kre-
owanie w świadomości potencjalnych 
klientów po prostu istnienia marki i utrwa-
lanie oczekiwanego przez nas wizerunku.  
Należy aktualizować oczekiwania także wo-
bec klientów; określić grupę, do jakiej chce 
się dotrzeć (jej specyfikę, potrzeby), i ukie-
runkować na nią działania wizerunkowe. 

Prelegentka odwołała się do powiedzonka,  
iż jeśli Google o tobie nie wie – to cię nie 
ma. Zauważyła, iż szukając pomocy praw-
nej w jakiejkolwiek dziedzinie, 50 proc. osób 
sprawdza profil konkretnego prawni-
ka na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, 
YouTube, Goldenline... Warto przeanalizować 
swoją dotychczasową aktywność w powyższej  
sferze.

Panel Blog prawniczy – sposób na sukces. 
Pokaż swoją specjalizację należał do mece-
nas Katarzyny Przyborowskiej prowadzą-
cej kancelarię Lege Artis. Prowadzi ona trzy 
blogi o tematyce prawniczej: Temida jest 
kobietą, Medyczne prawo i Lekarz i prawo. 
Pani mecenas przedstawiła praktyczne za-
gadnienia związane z prowadzeniem bran-
żowego bloga. Ten sposób pozyskiwana 
klientów jest bardzo ważny. Klient trafia-
jąc do kancelarii dzięki blogowi wie już, iż je-
steśmy specjalistami w danej dziedzinie, a zde-
cydował się najczęściej na współpracę właśnie 
z nami. Istotne są nie tylko treści w blogu,  
ale także częstotliwość, z jaką je umiesz-
czamy. Prelegentka rekomenduje umiesz-
czanie nowych wpisów co najmniej raz 
w tygodniu. Powinny dotyczyć konkretnych, 
wybranych zagadnień, być tematyczny, 
o dwóch, maksymalnie trzech dziedzinach. 
Jak wykazała mecenas Przyborowska, prawi-
dłowo prowadzony blog powinien być syste-
matyczny, rzeczowy, o określonej wyraźnie  
tematyce. 

Na uwagę zasługiwała także prezenta-
cja Moniki Świędrych, twórczyni portalu 
PRAWOS – dotycząca marketingu prawnicze-
go i legal tech we wsparciu pracy kancelarii. 
Wciąż rozwijające się technologie komunikacyjne 
wymagają wykorzystania legal tech w codziennej 
pracy kancelarii. Można ułatwiać pracę choćby 
przez zdigitalizowanie dokumentacji i zautoma-
tyzowanie procesów w biurze (obieg dokumen-
tów, informacje dla klientów). Z przedstawionych 
informacji wynika, iż milion Polaków miesięcznie 
poszukuje pomocy prawnej w internecie, 30 proc. 
z nich przyznaje, jak trudno było znaleźć prawnika 
odpowiedniej specjalizacji, a dane teleadresowe 
często okazywały się nieaktualne. Trzeba być wi-
docznym w sieci, przede wszystkim w Google’u, 
umieszczać wysokiej jakości treści na profilach, 
blogach, stronach internetowych. 

KOBIETA ADWOKAT W POLSCE 
I FINLANDII. 11 KWIETNIA.
W siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej od-
było się spotkanie z dr Martą Choroszewicz 
z University of Eastern Finland, zorgani-
zowane przez Zespół ds. Kobiet przy NRA. 
Przedstawiła ona wyniki badań z pracy dok-
torskiej Zarządzanie konkurencyjnością w roz-
wijaniu kariery adwokata: kobiety w zawodach 
adwokata w Finlandii i Polsce (Managing com-
petitiveness in pursuit of a legal career: wo-
men attorneys in Finland and Poland). Relację 
z tego spotkania znaleźć można na stronie  
adwokatura.pl.

Z badań dr Choroszewicz wynika (zaskaku-
jące!), że zarówno w Polsce jak i w Finlandii, 
a także Kanadzie kobiety adwokatki borykają 
się z podobnymi problemami zawodowymi. 
Niekorzystna sytuacja kobiet w zawodach praw-
niczych spowodowana jest w szczególności:
• procesami podziału segmentów w branży; 

mniej segmentów atrakcyjnych przypada 
kobietom,

• gorszym dostępem do strategicznych klien-
tów, zwłaszcza kobiet zatrudnionych w fir-
mach prawniczych (korporacjach),

• brakiem akomodacji obowiązków ro-
dzinnych – kobiety mają niewielką możli-
wość zmiany sytuacji, muszą dostosować 
się do obowiązującej kultury pracy,

• mniejszą dostępnością kobiet do wyso-
kich stanowisk w firmach prawniczych 
(najwyższe stanowisko osiągane przez 
kobiety to Senior Associate tuż przed 
Partnerem, co daje poczucie awansu, ale 
nie faktycznego wpływu na podejmowanie 
strategicznych dla firmy decyzji i co za tym 
idzie udziału w wypracowanych zyskach).

W Polsce i Finlandii mamy do czynienia rów-
nież z mniejszą reprezentacją kobiet w struk-
turach rad adwokackich.

GLOBAL POUND CONFERENCE 
WARSAW 2017.
Marcowa konferencja na Uniwersytecie 
Warszawskim Kształtowanie przyszłości 
alternatywnego rozwiązywania sporów  

i lepszego dostępu do wymiaru sprawie-
dliwości (Shaping the Future of Dispute 
Resolution & Improving Access to Justice). 
Konferencja była jedną z cyklu odbywających 
się w ponad 30 krajach na świecie, w celu 
znalezienie stosownych narzędzi i metod 
ułatwiających rozwiązywanie sporów cywil-
ny, w szczególności gospodarczych, z naci-
skiem na tzw. metody ADR (alternatywne 
metody rozwiązywania sporów). Spotkania 
odbyły się m.in. w Paryżu, Genewie, Nowym 
Jorku, Hong Kongu, Madrycie, Londynie  
i Warszawie. 

Konferencja adresowana była do osób 
zaangażowanych w rozwiązywanie spo-
rów; do przedsiębiorców, menedżerów, praw-
ników, adwokatów, radców prawnych, 
mediatorów, przedstawicieli środowisk 
akademickich, sędziów. Patronat nad tym 
wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo 
Rozwoju i Ministerstwo Sprawiedliwości.  
Uczestnicy proszeni byli o odpowiada-
nie za pomocą specjalnie przygotowanej 
aplikacji na pytania dotyczące tematyki  
konferencji. Odpowiedzi posłużą do ba-
dań statystycznych i innych nad problema-
mi rozwiązywania sporów, a zgromadzony 
materiał był na bieżąco dyskutowany przez 
zgromadzonych panelistów, analizujących 
efekty pracy. Paneliści to przedstawicie-
le środowisk związanych z problematyką 
rozwiązywania sporów w sferze gospodar-
czej; m.in. dr Henryka Bochniarz, Jakub 

Jacewicz, członek zarządu Generali TU S.A. 
i Generali Życie TU S.A.; Beata Stelmach, pre-
zes GE na Polskę i kraje bałtyckie; przedstawi-
ciele środowisk prawniczych – adw. Mikołaj 
Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie; radca 
Maciej Bobrowicz, prezes KRRP i Polskiego 
Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej; 
Beata Gessel-Kalinowska, senior partner i za-
łożycielka kancelarii Gessel; z wymiaru spra-
wiedliwości sędzia SN Dariusz Zawistowski, 
prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego; 
pani sędzia SO Ewa Malinowska, wiceprezes 
Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw go-
spodarczych; sędzia SO Monika Pawłowska, 
koordynator ds. mediacji Sądu 
Okręgowego w Warszawie. Środowisko 
akademickie reprezentowane było przez  
prof. Tomasza Giaro, dziekana Wydziału Prawa 
i Administracji na UW; dr hab. Ewę Gmurzyńską, 
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji 
UW. Ze strony rządowej w konferencji udział 
wzięli: wiceminister sprawiedliwości Łukasz 
Piebiak; Mariusz Haładyj, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju; dr Aneta 
Jakubiak-Mirończuk, zastępczyni dyrekto-
ra w Departamencie Strategii i Funduszy 
Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Środowisko mediacyjne reprezentowane 
było m.in. przez adw. Katarzynę Przyłuską-
Ciszewską, prezesa Centrum Mediacji przy 
NRA, radcę prawnego Małgorztę Miszkin- 
-Wojciechowską, dyrektora Ośrodka Mediacji 
Lewiatan. 

ADW. KATARZYNA 
EFFORT-SZCZEPANIAK 

MEDIATOR CENTRUM 
MEDIACYJNEGO PRZY NRA, 

STAŁY MEDIATOR PRZY SĄDZIE 
OKRĘGOWYM W WARSZAWIE
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17 marca grupa 14 adwokatów z Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Warszawie na polsko-bia-
łoruskim przejściu granicznym Brześć-Terespol 
udzielała pro bono pomocy czeczeńskim rodzi-
nom ubiegającym się o ochronę międzynaro-
dową w Polsce. 

Akcja pomocy prawnej udzielanej na gra-
nicy realizowana była przez Okręgową Radę 
Adwokacką w Warszawie wspólnie z Helsińską 
Fundacją Praw Człowieka i Stowarzyszeniem 
Interwencji Prawnej, które od lat monito-
rują sytuację na przejściach granicznych, 
w tym na kolejowym przejściu granicz- 
nym w Terespolu. Inicjatywę tę wsparło także  
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
i białoruska organizacja Human Constanta, 
która pomogła adwokatom w dotar-
ciu do najbardziej potrzebujących czeczeń- 
skich rodzin. 

Pomocą adwokatów zostały objęte rodziny, 
które w obawie o swoje życie i zdrowie od mie-
sięcy próbują wjechać do Polski, więc kilka-
naście, a nawet kilkadziesiąt razy, pokonują 
trasę do przejścia granicznego Brześć-Terespol. 
Były wśród nich osoby, które doświadczyły 
tortur, przemocy, wielokrotnych zatrzymań 
i przesłuchiwań. 

Z monitoringów przeprowadzonych przez 
organizacje pozarządowe wynika, że polskie 
władze rutynowo odmawiają uchodźcom sta-
wiającym się na białorusko-polskiej granicy 
prawa do ubiegania się o azyl. Funkcjonariusze 
Straży Granicznej przeprowadzają rozmowy 
trwające od 2 do 10 minut, po czym większości 
osób arbitralnie odmawiają rozpoczęcia proce-

dury azylowej. Sytuacja ta nasiliła się w drugiej 
połowie 2015 roku i systematycznie pogarszała 
przez cały rok 2016. Wiele osób, które deklarują 
zagrożenie życia i chęć ubiegania się o ochronę, 
nie jest dopuszczanych przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej do postępowania azylowego. 
Adwokaci na przejściu granicznym w Terespolu 
potwierdzili te informacje. Wszyscy w odpowie-
dzi na decyzje Straży Granicznej o odmowie 
wjazdu złożyli odwołania. 

Obecność adwokatów 17 marca 2017 r.  
na przejściu granicznym miała na celu za-
akcentowanie wagi, jaką organa władzy pu-
blicznej winny przykładać do respektowania 
zobowiązań Polski wynikających z przystąpie-
nia do Konwencji dotyczącej statusu uchodź-
ców oraz obowiązujących procedur udzielania 
uchodźcom ochrony wynikających z prawa Unii 
Europejskiej. – Raporty organizacji pozarzą-
dowych wykazują, że funkcjonariusze na tym 
przejściu bardzo często „nie słyszą” deklaro-
wanej przez cudzoziemców woli ubiegania się 
o ochronę międzynarodową. Świadczyć to może 
o niewłaściwym wykonywaniu obowiązków 
przez Straż Graniczną. Strażnicy graniczni 
kwestionują powody, o których mówią cu-
dzoziemcy, dokonując tym samym wstępnej 
oceny przyczyn, dla których cudzoziemcy 
opuszczają swój kraj – komentuje adw. Mikołaj 
Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie. W świetle prawa Straż Graniczna 
uprawniona jest tylko do przyjęcia wnio-
sku od osoby deklarującej wolę ubiegania 
się o ochronę międzynarodową. O tym, czy 
cudzoziemiec dostanie ochronę, decyduje 

szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. – Takie 
zachowanie Straży Granicznej musi budzić 
wątpliwości w świetle prawa cudzoziem-
ców do ubiegania się o ochronę międzynaro-
dową – ostrzega adw. Mikołaj Pietrzak. 

Adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram, 
koordynatorka akcji, uważa, że najważniej-
szym rezultatem akcji jest uświadomie-
nie Straży, że nadużywa odmów wjazdu. 
Dotychczas starający się o wjazd do Polski 
Czeczeńcy byli po kilkuminutowych zaledwie 
rozmowach odprawiani z kwitkiem i kierowani 
z powrotem na Białoruś. W przypadku wielu 
z nich do takiej sytuacji doszło nawet kilkadzie-
siąt razy. – Teraz jednak jest inaczej. Mamy już 
podstawę do drogi odwoławczej i skorzystamy 
z niej – zapowiada Sylwia Gregorczyk-Abram. 
Nie wyklucza, ze spór może się rozstrzygnąć 
dopiero w sądzie administracyjnym.

– Zachowanie polskich władz w odniesie-
niu do osób poszukujących ochrony jest 
tym bardziej przykre, że doskonale pamię-
tamy, z jak ciepłym przyjęciem spotykali się 
przez setki lat Polacy, którzy uciekali z kraju 
w obawie przed prześladowaniami – mówi 
Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. – Wiemy, że zachowa-
nie funkcjonariuszy Straży Granicznej nie 
wynika z nieznajomości obowiązujących 
w tym zakresie przepisów, a zatem tym 
większa odpowiedzialność na nich spoczy-
wa. Cieszymy się bardzo, że również w tym 
obszarze, tak jak w wielu innych, możemy li-
czyć na wsparcie polskiej adwokatury – dodaje  
Danuta Przywara. 

Warszawscy adwokaci na granicy Brześć-Terespol pomagali pro bono 
osobom ubiegającym się o status uchodźcy.

Tym ludziom  
trzeba pomóc!

ADW. SYLWIA 
GREGORCZYK-ABRAM

 KOORDYNATORKA TYGODNIA 
KONSTYTUCYJNEGO, CZŁONKINI 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  
IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY.

Spowodowało to konieczność powo-
łania przez ministra sprawiedliwości 
oprócz już istniejącej Komisji nr 1 także 
Komisji Nr 2. Ostatecznie do egzaminu przy-
stąpiło 96 osób, powiodło się 81, 15 osób nie 
zdało. W Komisji nr 1 do egzaminu przystą-
piło 50 osób, a pozytywny wynik uzyskało 
42. W Komisji Nr 2 do egzaminu przystąpi-
ło 46 osób, a 39 zdało. 

Obecnie egzamin adwokacki przeprowa-
dzany jest wyłącznie w formie pisemnej, trwa 
cztery dni i obejmuje prawo karne, cywilne, 
gospodarcze, administracyjne oraz etykę. 

Z prawa karnego oraz cywilnego zadanie 
polegało na sporządzeniu apelacji, z prawa 
gospodarczego to przygotowanie umowy, 
z prawa administracyjnego opracowanie 
skargi do WSA, a z etyki sporządzenie opinii 
prawnej. W łódzkiej Izbie zdało 84 proc. apli-
kantów (w ub. roku 68 proc). To poziom zbliżo-
ny do średniej krajowej (83 proc.). Wg członków 
Komisji egzaminy nie stwarzały zdającym du-
żych problemów.

Wymarzoną togę z zieloną wypustką będzie 
mogło w Łodzi założyć na ślubowaniu 84 przy-
szłych adwokatów. Serdecznie gratulujemy! 

Chęć przystąpienia do tegorocznego 
egzaminu adwokackiego w ORA 
w Łodzi zadeklarowało 97 osób. 84 osoby 
ukończyły aplikację w naszej Izbie, 
a 12 zdających przystąpiło do niego w trybie 
art. 66 ust. 2 Ustawy prawo o adwokaturze.

Egzamin adwokacki 2017  
Wymarzona toga  
z zieloną wypustką

ADW. DR SYLWESTER 
REDEL

KIEROWNIK SZKOLENIA 
APLIKANTÓW ADWOKACKICH 

ORA W ŁODZI

FOT. ARCHIWUM HELSINSKIEJ FUNDACJI PRAW CZLOWIEKA I STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ (3)
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W Prawopolis gracz wciela się w rolę młodego 
prawnika, który usiłuje wygrać swoje pierwsze 
sprawy, aby osiągnąć sukces zawodowy i zdo-
być szacunek. Wygranie spraw wymaga odpo-
wiedniej wiedzy, jednak nawet jej posiadanie 
nie gwarantuje zwycięstwa. Zdobytą wiedzę 
należy umiejętnie wykorzystać, a ponadto mieć 
odrobinę szczęścia przy rozstrzyganiu spraw. 
Gra nie ma charakteru losowego, ale nawet 
osoby nieznające odpowiedzi na pytania po-
jawiające się w grze nie są bez szans dzięki 
uniwersalnej mechanice gry.

Zadaniem graczy jest zapoznanie się z opisem 
spraw sądowych oraz wywnioskowanie, jaka 
wiedza będzie im potrzebna do ich rozwikłania: 
z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, czy 
też wiedza z praw konsumenta. Zdobywanie 
wiedzy w Prawopolis polega na udzielaniu 
odpowiedzi na pytania z dziedzin prawa, 
które gracz wybrał. Pytania, ujęte w formie 
testowej, poruszają zarówno kwestie pod-
stawowe poszczególnych gałęzi prawa (np. 
kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia), 
jak i bardziej szczegółowe (np. uprawnień 
konsumenta przy składaniu reklamacji). Dzięki 
poprawnym odpowiedziom gracz otrzymuje 

żetony wiedzy, które będzie mógł wykorzystać  
do wygrania spraw. 

Do gry zostaną dołączone dwa rozszerzenia 
umożliwiające rozpoczęcie gry jako aplikant 
radcowski lub adwokacki. Zwiększają trudność 
rozgrywki oraz poszerzają wachlarz strategii 
dostępnych dla graczy. Każdy z graczy losuje 
osobę patrona na czas odbywania aplikacji. 
Wśród patronów znajdziemy historyczne po-
stacie polskiej palestry. Każda karta patrona 
jest opatrzona krótkim życiorysem danej oso-
by, co pozwala na zapoznanie się z zadziwia-
jącymi historiami życia polskich prawników, 
które często stanowią przykład odwagi oraz 
niezłomnego charakteru. 

W celu wydania gry w polskim wydawnictwie 
Fundacja zorganizowała zbiórkę crowdfundin-
gową, którą wsparli m.in.: sędzia Anna Maria 
Wesołowska, prof. Ewa Łętowska, Rzecznik 
Praw Obywatelskich Adam Bodnar, sędzia 
Arkadiusz Krupa (Ślepym Okiem Temidy), red. 
Ewa Ivanova, red. Łukasz Warzecha. Zbiórka 

zakończyła się pełnym sukcesem, prawie 
trzysta osób zakupiło grę już w przedsprze-
daży, tym samym wspierając jej wydanie. 
Aktualnie grę można zamówić na stronie  
www.prawopolis.pl

Gra stanowi także ważny element Programu 
Edukacji Prawnej prowadzonego przez 
Fundację. Celem programu jest dotar-
cie do młodych ludzi z przekazem, który zwięk-
szy ich świadomość prawną. Działania zostały 
zaplanowane tak, aby młodzież włączyła się 
aktywnie w zajęcia i dzięki temu faktycznie za-
interesowała się prawem i trwale przyswoiła 
przekazaną wiedzę. 

W programie edukacyjnym biorą udział 
wolontariusze z całej Polski, tworząc większe 
grupy w Warszawie, Katowicach, Toruniu, 
Białymstoku oraz Łodzi. Gra Prawopolis spoty-
ka się z bardzo dobrym przyjęciem wśród mło-
dych ludzi – mechanizm gry określają jako kla-
rowny i prosty, podobają się im humorystycznie 
opisane sprawy z różnego zakresu (od źle obcię-

tej fryzury, przez utarczki finansowe rodziców 
i dziecka, po prześladowanie). Również część 
quizowa, czyli karty z pytaniami, to bardzo po-
zytywne zaskoczenie dla uczniów – dzięki temu 
mogą w łatwy i przystępny sposób zapoznać 
się z polskim prawem. W wyniku dotychcza-
sowej działalności, prowadzonej w ramach 
Programu Edukacji Prawnej, Fundacja Court 
Watch Polska objęła działaniami edukacyjnymi 
grupę blisko pół tysiąca uczniów.

W projekcie, oprócz gry planszowej,  
są wykorzystywane symulacje rozpraw są-
dowych, podczas których wyłącznie rola sę-
dziego jest pełniona przez wolontariusza  
Fundacji, natomiast w role pozostałych 
uczestników procesu (świadków, oskarżo-
nego, ławników) wcielają się uczniowie. 
Umożliwia to młodym ludziom zapoznanie 
się regułami procesu (np. obowiązku ze-
znawania prawdy przez świadka) bez rze-
czywistego ponoszenia konsekwencji ich  
nieznajomości. 

Prawopolis  
– gra planszowa,  
nie losowa
Fundacja Court Watch Polska z Torunia 
w ciągu 7 lat istnienia rozwinęła największy 
program obserwacji rozpraw sądowych 
na świecie. Podjęła również inicjatywy 
w dziedzinie edukacji prawnej. Mając na celu 
przybliżenie pojęć prawnych osobom, które 
na co dzień prawem się nie zajmują, Fundacja 
zdecydowała się posłużyć atrakcyjną 
formą – grą planszową. 

FOT. PIOTR RODZOCH

FOT. MICHAŁ POPIELA. Opisaną działalność można wesprzeć przekazując darowiznę na konto Fundacji Court Watch Polska o numerze:  
61-2490-0005-0000-4500-2357-9689

BARTOSZ PILITOWSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI COURT 

WATCH POLSKA

SARA SMYCZEK
KOORDYNATOR PROGRAMU 

EDUKACJI PRAWNEJ FUNDACJI
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Na podstawie monografii „System 
parlamentarno-gabinetowy do I wojny 
światowej” (Wydawnictwo Sejmowe 2016), 
uchwałą z 21 kwietnia 2017 r. Rada Wydziału 
Prawa i Administracji UŁ nadała stopień 
doktora habilitowanego adw. Maciejowi 
Rakowskiemu, zatrudnionemu w Katedrze 
Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa (która 
w zeszłym roku powstała z połączenia Katedry 
Powszechnej Historii Państwa i Prawa 
z Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego). 
Z kolejnym w naszym gronie samodzielnym 
pracownikiem naukowym rozmawia  
adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko.

Katarzyna PIOTROWSKA-MAŃKO: Zapytam wprost, bo to mnie nurtuje od chwili, gdy do-
wiedziałam się, nad czym pracujesz. Czy badania nad ustrojem dziewiętnastowiecznych 
monarchii przydają się w pracy adwokata na początku XXI wieku?
Maciej RAKOWSKI: – Raczej nie. Ale to przecież nie oznacza, że nie należy się nimi zajmo-
wać – to po prostu bardzo ciekawe zagadnienia. Na pewno warto, by sięgał do historii ustroju ktoś, 
kto dziś zajmuje się działalnością publiczną.

Czyli jednak wiedza o dziejach parlamentaryzmu przydaje się w życiu, w pracy radnego?
 – Na pewno daje inną perspektywę i świadomość, że z różnymi absurdami prędzej czy później jakoś 
sobie poradzono.

System parlamentarno-gabinetowy. Da się o tym napisać książkę?
 – Chyba udowodniłem, że tak. A o jego funkcjonowaniu w okresie międzywojennym chętnie bym 
napisał kolejną. Wybrany przeze mnie temat okazał się prawdziwą kopalnią problemów, dlatego 
książka okazała się dość obszerna. Po pierwsze musiałem się zmierzyć z bardzo niedoskonałą termi-
nologią. To aż zaskakujące, jak wielu autorów nadaje błędne znaczenie tak podstawowym pojęciom 
jak odpowiedzialność polityczna lub odpowiedzialność prawna. Również system parlamentarno-ga-
binetowy jest rozmaicie definiowany. Ja opowiadam się za najprostszym ujęciem. Moim zdaniem 
wystarczy wskazać, że to taki model ustrojowy, w którym rząd odpowiada politycznie przed parla-
mentem, czyli w którym istnieje wotum nieufności. Po drugie musiałem prowadzić szeroko zakrojone 
badania porównawcze – nad aktami ustrojowymi i nad praktyką parlamentarną. Analizowałem 
zatem nie tylko konstytucje różnych państw (a było ich około 200!), ale również protokoły  
posiedzeń izb.

Wotum nieufności narodziło się w Wielkiej Brytanii, prawda?
 – W zasadzie tak, choć moim zdaniem system parlamentarno-gabinetowy powstał tam później, niż 
sądzi wielu badaczy – dopiero około 1832 r., chociaż pierwsze klasyczne wotum nieufności, skutkujące 
dymisją premiera, zgłoszono tam już w 1782 r. Pamiętamy o Anglii, a zapominamy o Szwecji. Tam 
konstytucje z 1719 i 1720 r. rozpoczęły tak zwaną epokę wolności, gdy przez pół wieku Riksdag zyskał 
przewagę nad radą królewską i samym monarchą. Warto zwrócić uwagę także na Polskę, gdzie już 
w 1792 r. Sejm zastosował wotum nieufności.

A inne państwa? Czy nimi też się zajmowałeś? 
 – Oczywiście. Przede wszystkim tymi, w których do I wojny światowej przyjęto system parlamentar-
ny. Oprócz wcześniej wymienionych były to Włochy (a przed zjednoczeniem – Królestwo Sardynii), 
Francja, Belgia, Holandia, Dania i Norwegia. Przedstawiłem również prawną regulację odpowie-
dzialności ministrów w innych państwach ówczesnego świata. Co ciekawe – nawet w konstytu-
cjach tak egzotycznych krajów jak Liberia, Kuba i Hawaje możemy odnaleźć parlamentarne wotum  
nieufności.

Najważniejszy wniosek z badań to...
 – ...stwierdzenie, że system parlamentarno-gabinetowy jest owocem praktyki, a nie wynikiem 
prac autorów konstytucji. Przed 1914 r. wotum nieufności było wyraźnie zapisane tylko w usta-
wach ustrojowych francuskiej III Republiki (a i to w sposób mało precyzyjny). Inne konstytucje 
stanowiły, że ministrów powołuje i odwołuje władca, a mimo to przez dziesięciolecia kształtowała 
się tam zasada, że król mianuje takich ministrów, którzy cieszą się poparciem większości parla-
mentarnej. Siła tego modelu polegała właśnie na tym, że był on owocem praktyki, a nie działa-
nia ustrojodawcy, opierał się na powszechnie przyjmowanych zwyczajach, a nie na przepisach. 
Warto też zwrócić uwagę, że przed 1914 r. wotum nieufności zazwyczaj nie przybierało, jak dzisiaj, 
formy uchwały odwołującej ministrów. Najczęściej było to tzw. wotum nieufności dorozumia-
ne. Po tym jak rząd przegrywał w parlamencie głosowanie, nie tylko w sprawie projektu ustawy, 
ale nawet w kwestii proceduralnej, premier podawał się do dymisji, gdyż porażkę w głosowaniu 
uznawano za dowód utraty większości. Wiele zatem zależało od przestrzegania w polityce do-
brych obyczajów, sporo racji mają zatem ci, którzy przekonują, że kiedyś życie publiczne wyglądało  
lepiej niż współcześnie.

Trudno się nie zgodzić. Więcej dowiemy się z książki. 

Wotum nieufności 
– zaczęło się  
od zwyczaju...

ROZMAWIAŁA:
ADW. KATARZYNA 

PIOTROWSKA-MAŃKO

FO
T. M
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ADW. KAROL 
ORZECHOWSKI

Przyczyną mojego rozbawienia nie była jednak 
treść owego „zakazanego” wyroku WSD, które-
go lekturę bardzo Państwu polecam, a sama 
decyzja prezesa WSD o usunięciu opublikowa-
nego wcześniej wyroku z bazy danych orzeczeń 
WSD. Decyzja, która obrazuje poziom rozumie-
nia, a raczej braku rozumienia zmian w tech-
nologii, jej możliwości, a także konsekwencji 
jej użytkowania. Decyzja, która nie może być 
oceniana inaczej, niż jako przejaw „analfabe-
tyzmu cyfrowego”.

W OKU TECHNOLOGICZNEGO 
CYKLONU

Cytując za Wikipedią, alfabetyzm 
cyfrowy lub piśmienność cy-

frowa (ang. digital literacy; 
odwrotność analfabety-

zmu) to ogół wiedzy, 
umiejętności i za-

chowań odnoszących 
się do użytkowania urzą-

dzeń cyfrowych jak smartfo-
ny, tablety, laptopy i komputery 

stacjonarne. Pojęcie alfabetyzmu cy-
frowego początkowo dotyczyło kompe-

tencji cyfrowych w użytkowaniu urządzeń 
komputerowych, obecnie raczej urządzeń 

i zastosowań sieciowych. Piśmienna cyfrowo 
osoba ma wiele kompetencji cyfrowych, wie-
dzę o podstawach działania urządzeń kom-
puterowych, umiejętności korzystania z sieci 
komputerowych, zdolności do angażowania 
się w społecznościach internetowych i serwi-
sach społecznościowych i do przestrzegania 
przyjętych protokołów zachowań; potrafi też 
wyszukiwać, pozyskiwać i oceniać informa-
cje, rozumie problemy społeczne wynikające 
z technologii cyfrowych (takich jak big data) 
i ma umiejętność krytycznego myślenia.

Zadałem więc sobie pytanie, czy wyżej 
opisane zachowanie prezesa WSD to jed-
nostkowy przypadek, czy też egzemplifikacja 
szerszego zjawiska definiującego współcze-
sną adwokaturę? Pytanie to wydało mi się 
o tyle zasadne, że znajdujemy się obecnie 
w oku technologicznego cyklonu, który w nie-

wiarygodnym tempie zmienia rzeczywistość, 
a dopiero co przyszło nam się w niej odnaleźć 
i w miarę zadomowić. Chmura, automatyza-
cja, predykcja, sztuczna inteligencja, uczenie 
maszynowe, eksploracja danych, głębokie 
uczenie (eng. deep learning) to wszystko po-
jęcia, które za chwilę zagoszczą w prawniczej 
codzienności. Technologia rozproszonych 
rejestrów i zbudowane w oparciu o nią kryp-
towaluty, robotyzacja porad prawnych (chat-
boty) czy rozwiązywanie sporów w Internecie 
(Internet Dispute Resolution) to już nie jakieś 
mityczne zjawiska powstałe w tajnych labo-
ratoriach wielkich korporacji, ale elementy 
rzeczywistości.

POMOC PRAWNA ZE SZTUCZNĄ 
INTELIGENCJĄ
Żeby nie być gołosłownym, przytoczę przykład. 
Chatbot DoNotPay, czyli zautomatyzowany 
program z elementami sztucznej inteligencji, 
stworzony przez Joshuę Browdera, 19-latka 
z Londynu, z sukcesem dopomógł zaskarżyć 
160 000 mandatów za złe parkowanie wysta-
wionych w Londynie i Nowym Jorku, czym po-
zwolił kierowcom zaoszczędzić ok. 4 mln USD. 
Ten sam Chatbot wspiera obecnie uchodźców 
w wypełnianiu wniosków imigracyjnych w USA 
i Kanadzie, a także w ubieganiu się o azyl te-
rytorialny w Wielkiej Brytanii. Imponujące, 
nieprawdaż? 

Czy rozumiemy te pojęcia i zjawiska, czy 
wiemy, jaki mają wpływ na naszą pracę 
i jak zdeterminują nasz zawód w najbliższej 
przyszłości? Czy wiemy, jak te technologie 
wpłyną na realizację obowiązku zachowania 
tajemnicy, ograniczenia marketingu usług 
prawniczych, na pozyskiwanie klientów, relacje 
z klientami czy wreszcie na samo prowadzenie 
spraw? Czy przygotowujemy się na rzeczywi-
stość, w której wartościowa porada prawnika 
będzie wsparta maszynową analizą danych 
przy użyciu skomplikowanych algorytmów? 

Dzisiaj odpowiedź większości adwoka-
tów na powyższe pytania brzmi „nie”, względ-
nie „nie wiem”. Taki stan nie dotyczy tylko 
polskich adwokatów. Prawnicy w wielu kra-

jach zmagają się z wyzwaniami współczesno-
ści, ale w wielu z tych krajów pomocną dłoń 
wyciąga zawodowy samorząd. American Bar 
Association pośród wielu aktywności orga-
nizuje ABA Techshow, na którym prawnicy 
mogą spotkać się z dostawcami najnowszych 
technologii przeznaczonych dla prawników. 
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych 
Europy (CCBE) organizuje konferencje na ten 
temat, wydaje publikacje jak Poradnik do-
tyczący poprawy bezpieczeństwa informa-
tycznego prawników wobec bezprawnego 
nadzoru (CCBE GUIDANCE on Improving 
the IT Security of Lawyers Against Unlawful 
Surveillance). Warto więc zapytać, co robi w tej 
dziedzinie Naczelna Rada Adwokacka?

CO TAM SŁYCHAĆ W ZAKŁADKACH?
Analiza strony internetowej www.adwokatura.pl  
jako głównego źródła informacji o poczyna-
niach władz naszego samorządu przynosi 
ciekawe rezultaty. W zakładce Konferencje 
i szkolenia nie udało mi się odnaleźć jakichkol-
wiek informacji o konferencjach, szkoleniach, 
targach czy innych tego typu wydarzeniach, 
w które jakkolwiek angażowałaby się i wspiera-
ła je adwokatura, więc z nadzieją przeniosłem 
się do zakładki Doskonalenie zawodowe. Ale 
i tam nie znalazłem niczego, co by dotyczyło po-
wyższych zagadnień. Lekko zniechęcony zaczą-
łem czytać zakładkę Z życia NRA i tam ku swo-
jemu zdziwieniu natrafiłem na informację, 
z której wynika, że samorząd podejmuje wysił-
ki (w tym finansowe), na rzecz lepszej organiza-
cji pracy adwokatów, poszerzenia ich wiedzy… 
Otóż Naczelna Rada Adwokacka poleca papie-
rowy Terminarz Adwokata na 2017 r. z kalen-
darzem w ujęciu tygodniowym, z załączonymi 
rozporządzeniami oraz adresami izb adwokac-
kich. Z założenia terminarz ma być udostępnia-
ny adwokatom za darmo za pośrednictwem 
Okręgowych Rad Adwokackich. Koszty druku 
pokrywa NRA, a z inicjatywą wydania termi-
narza wystąpił adw. Jerzy Dobrzański z izby 
olsztyńskiej. I to chyba jest najbardziej wy-
mowny komentarz do poziomu alfabetyzacji 
cyfrowej polskiej adwokatury.

Wyjątkowo rozbawiła mnie historia opisana przez adw. Radka Baszuka 
w tekście „Czego adwokatom czytać nie wolno”, opublikowanym 
w grudniu 2016 r. w portalu prawnik.pl. Tym, których ominęła lektura, 
podpowiem, że u jego genezy jest informacja, jaką prezes WSD, 
adw. Jacek Ziobrowski przekazał adw. Radkowi Baszukowi, byłemu 
już wiceprezesowi WSD. Otóż polecił usunięcie jednego z orzeczeń 
z internetowej bazy WSD w odpowiedzi na prośby dziekanów, „bowiem 
utrudnia im jego treść walkę z niedozwoloną reklamą” (sic!). 

Cyfrowy 
analfabetyzm 
adwokatury?
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ADW. JERZY CIESIELSKI

przebiegające poza środowiskiem rodzinnym, 
uczenie się określonego korpusu wiedzy prak-
tycznej, dokonujące się pod okiem mistrza, 
z którym uczeń lub jego rodzina zawiera kon-
trakt określający warunki tej nauki. Warunkiem 
niezbędnym terminowanie jest więc osobista 
relacja społeczna nawiązana pomiędzy mi-
strzem a uczniem. Uczenie się obejmuje nie 
tylko wiedzę techniczną tyczącą sposobu 
wykonania rzeczy, ale także wiedzę moralną, 
obejmującą sposoby zachowywania się, a czę-
sto sposoby i treść myślenia charakterystyczne 

dla danej działalności (Encyklopedia dzieciń-
stwa; hasło: Edukacja formalna i niefor-

malna – terminowanie).
Forma aplikacji sprawia, że mimo 

wieków rozwoju kulturowego, 
śmiało można określić ją ter-

minowaniem. Patron jest 
otwarty na dzielenie się 

z aplikantem wła-
snym doświad-

c z e n i e m .  
 

 

Aplikant z kolei charakteryzuje się głęboką 
(czasem nawet bezgraniczną) ufnością i pra-
gnieniem zdobycia doświadczenia, wiedzy 
i mądrości. Dzięki mistrzowi terminator doj-
rzewa, kształtuje się do wolności wyborów 
i do przyjęcia świadomie siebie samego 
w godności wyzwolonego prawnika. Mentor 
niejako użycza uczniowi cząstki własnej osoby, 
dając podopiecznemu siebie. Relacja między 
mistrzem a adeptem to relacja osobowa i oso-
bista zarazem, charakteryzująca się głębokim 
zrozumieniem, bliskością duchową, nierzadko 
zbliżoną do przyjaźni.

Relacja mistrz-uczeń to na przykład układ 
Wilhelma z Baskerivlle i Adsa z Melku w powie-
ści Umberto Eco Imię Róży. Pierwszy to doj-
rzały mężczyzna, który w znacznym stopniu 
osiągnął swój ideał, drugi to młody roman-
tyk, którym rządzą emocje, choć pragnie 
być podobny do swego mistrza. Prawidłowa 
relacja patron-aplikant przyspiesza rozwój 
umiejętności aplikanta. Wzorcowy mo-
del współpracy polega na tym, że aplikant, 
który ma już wiedzę teoretyczną, przygo-
towuje konkretne sprawy dla swojego pa-
trona, który następnie omawia je z aplikan-
tem i daje mu stricte fachowe wskazówki. 
Anthony de Melo w zbiorze Minuta nonsen-
su przytacza taką oto anegdotę: Powiedział 

Mistrz do ucznia, który obawiał się popełnia-
nia błędów: – Ci, którzy nie popełniają błędów, 
popełniają największy możliwy błąd – nie silą 
się na nic. Jeśli aplikanta charakteryzuje mo-
tywacja, zaangażowanie i odwaga zawodo-
wa, to znajdzie uznanie w oczach swojego pa-
trona, a odbywana przez niego aplikacja da mu 
satysfakcję. I po trzech latach terminator dołą-
czy do grona cyborgów, takich jakich tytułowy  
Terminator.

Z opisu walorów aplikacji odpowiadającej 
potrzebom adwokatury wynika moim zdaniem 
zbędność w szkoleniu zarówno aplikantów 
 adwokackich, jak i adwokatów wszelkich form 
coachingu. W mailu, który otrzymałem w związ-
ku z udziałem w szkoleniu Zawód adwokat  
– Nowa Era, zwanych przez prowadzących  
„warsztatami”, zaproponowano mi kolejne 
warsztaty i zamieszczono zachętę – przynę-
tę o treści: po warsztacie pierwsze 15 osób 
otrzyma od nas bezpłatną godzinę konsul-
tacji sprzedażowych w kancelarii. Aplikacja  
jest przygotowaniem do pełnienia funkcji pu-
blicznej – udziału w wymiarze sprawiedliwo-
ści. Aplikacja uczy zasad wykonywania zawo- 
du i etyki zawodowej. Te obszary nauki aplikanta  
wymagają praktyki szczególnego ro-
dzaju – w kancelarii adwokackiej, pod 
okiem patrona, w konfrontacji z klientami  
i salą sądową. Adwokatura musi dbać o utrzy-
manie zasady terminowania aplikanta u do-
brego mistrza. Przypadki odbywania aplikacji 
bez kontaktu z patronem i bez stałego uczest-
niczenia aplikanta w funkcjonowaniu kance-
larii winny być wyeliminowane. To chyba są  
„staroświeckie” oczekiwania? Czy też mamy 
takie czasy, że patron nie prowadzi już apli-
kanta za rękę od początku do końca aplikacji? 
Albo też już pora, by aplikację zastąpiła nauka 
technik sprzedaży?

W bliskim mentalnie nam adwokatom 
świecie medycyny następuje renesans 
poglądu, że pełne spektrum umiejętno-
ści w zawodzie lekarza można nabyć tylko 
przez praktykę, polegającą na diagnozowa-
niu i opiece nad pacjentem pod okiem do-
brego nauczyciela. Profesor Leon Drobnik 
z Poznania wypowiadał się, że jego studenci są  
tak jak Judym idealistami. Więc on musi być  
super-Judymem. Dla nas wystar-
czające będzie, że adwokat zgodnie  
z Kodeksem etyki adwokackiej dołoży 
wszelkich starań dla należytego przygoto-
wania aplikanta do wykonywania zawo-
du adwokata – pod kątem umiejętności 
zawodowych i przestrzegania zasad etyki  
zawodowej.  

Uczeń stawał się częścią rodziny Mistrza, który brał też odpowiedzialność za jego wychowanie. Uczeń 
przyglądał się pracy starszych uczniów, czeladników i samego Mistrza. Z czasem w tych pracach 
uczestniczył, aż wreszcie dostawał szansę wypróbowania swoich umiejętności w prawdziwych 
pracach ciesielskich. Terminowanie wieńczył mistrzowski egzamin.

Do rozróżniania typów edukacji stosuje się triadę pojęciową obejmującą: 1. edukację  
formalną, 2. terminowanie i 3. edukację nieformalną. W triadzie tej terminowanie to długotrwałe, 

Nie spełniałbym się jako adwokat, gdyby 
nie moi kolejni wspaniali aplikanci. 
I ja – mistrz Ciesielski. Wystarczy chochlik 
drukarski i będzie „mistrz ciesielski”, 
jak w średniowieczu. Przyszły cieśla oddany 
był pod opiekę Mistrza (wielka litera 
konieczna!), rozpoczynał terminowanie,  
czyli żmudną naukę zawodu.

Z terminowania  
w Terminatory

FOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM/IMAGEFLOW
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Gdyby powiedzieć, że dożyliśmy czasów, 
w których każdy jest sprzedawcą, członkowie 
Palestry prawdopodobnie sprzeciwiliby się 
i powiedzieli: My, adwokaci nie sprzedajemy!

O sprzedaży bez sprzedaży

Każdy klient  
jest inny...

Tymczasem sprzedaż jest wymianą usług 
lub towarów na pieniądze. Obsługa praw-
na to z całą pewnością usługa, za którą klient 
płaci. Podobnie jest z lekarzem, nauczycielem, 
a nawet księdzem. Jedyna różnica to przedmiot 
relacji handlowej. Lekarz sprzedaje zdrowie, 
ksiądz spokój sumienia, a nauczyciel edukację. 

Skoro klient płaci adwokatowi za usługę, to czy 
prawnik także jest sprzedawcą? W tym sen-
sie na pewno tak. Trzeba zatem dotrzeć do klien-
tów i choć kodeks etyczny zabrania reklamowa- 
nia się, to dziś wielu prawników coraz chętniej 
sięga po nowoczesne narzędzia marketingowe.

DLACZEGO TAK JEST? 
Cofnijmy się do lat 80. Mama z dzieckiem na po-
stoju taksówek, na Dworcu Kaliskim. Zima, 
śnieg. Kolejka oczekujących, ale nie taksó-
wek, lecz ludzi. Podjeżdża szofer, otwiera 
drzwi i mówi: Kto na Widzew? Kilku szczęśliw-
ców rzuca się do środka. One miały pecha… 
jadą na Retkinię. 

W tamtym czasie to taksówkarz decydował, 
a klient prosił o podwózkę i cieszył się, jeżeli 
się udało. Ta historia przypomina trochę rela-
cję na linii usługodawca – klient. Dotyczy to tak-
że usług prawnych.

Liczba tabliczek z napisem „adwokat” cały czas 
rośnie i nie wystarczy być dobrym merytorycz-
nie, aby odnieść sukces. Dzisiaj trzeba wygry-
wać nie tylko w sądzie, ale także na rynku usług 
prawnych. Rynku, który jest coraz bardziej dra-
pieżny. Trzeba się wyróżnić i dotrzeć do klienta. 
Pytanie, co miałoby być takim wyróżnikiem? 

Zapytaliśmy przechodniów: Gdyby miał 
pan do wyboru dwóch równie skutecznych 
adwokatów, to co by zdecydowało, że wybie-
rze pan mec. Kowalskiego, a nie mec. Nowaka?

Można było oczekiwać, że odpowiedź będzie 
prosta: Wybiorę tańszego! Tymczasem na tak 
zadane pytanie 70 proc. respondentów odpo-
wiedziało krótko – RELACJA i KOMUNIKACJA! 

Ale sprawa wcale nie jest taka prosta, jak-
by się mogło wydawać, bo co to znaczy: dobra 
relacja? Podczas sondy ulicznej potwierdziło 
się, że ludzie mają bardzo różne oczekiwania, 
jak powinna wyglądać idealna obsługa w kan-
celarii. Widać było wyraźnie, że klient jest coraz 
bardziej świadomy. Przyzwyczaił się do coraz 
lepszych standardów obsługi – praktycznie wszę-
dzie. Idzie tam, gdzie coś zyskuje – bo ma wybór! 
Czy na rynku prawniczym miałoby być inaczej?

ADWOKAT NIE POWINIEN BYĆ 
AKWIZYTOREM
Jakie mamy skojarzenia słysząc słowo: sprze-
dawca (akwizytor)?

U większości nie są one pozytywne. Stereotyp: 
Ubrany w wygniecioną marynarkę kiepskiej ja-
kości, buty z wytartymi podeszwami, nachalny 
i tylko czeka, żeby coś nam wcisnąć.

Proszę się zastanowić, kto w młodości chciał 
zostać sprzedawcą? 

Najczęściej chcieliśmy być strażakami, leka-
rzami, piosenkarkami, a nawet śmieciarzami. 
A akwizytorem? Kto marzył: Będę KAM1–em! 
Handlowcem najczęściej zostaje się przez 
przypadek…

W naszej kulturze samo słowo sprzedaw-
ca ma negatywne konotacje. Słyszymy: Nie 
można mu zaufać, bo kłamie, żeby na nas 
zarobić. A adwokat to przecież zawód zaufa-
nia publicznego. Ten konflikt, już na pozio-
mie wartości, stanowi poważną przeszkodę. 
Właśnie dlatego trudno zaakceptować, że ad-
wokat to też w jakimś sensie handlowiec.

Ale czy ten stereotyp akwizytora, który wci-
ska na siłę to, co jest nam właściwie niepo-
trzebne, zarezerwowany jest tylko dla tej grupy 
zawodowej?

Wielu respondentów podzieliło się 
z nami opinią, że do adwokatów także 
nie mają zaufania. Cytaty: Adwokat tylko 
chce zarobić! Ukrywa fakt, że sprawa jest 
nie do wygrania, albo mam małe szan-
se. Pewnie nie informuje, żeby nie stracić  
klienta...

Dziś, kiedy pójdziecie do salonu, aby kupić je-
den z najdroższych samochodów na rynku, spo-
tkacie tam nie akwizytora, ale doradcę klienta 
marki premium. Najdroższe szkoły sprzedaży 
w Polsce i na świecie odchodzą od typowych 
zachowań handlowych. Zgodnie z tą tenden-
cją handlowiec to osoba na poziomie, part-
ner i doradca. Tu podstawą jest budowanie 
relacji. Relacji, którą można nawet nazwać 
dobrosąsiedzką. Przecież dobry sąsiad to taki, 
którego lubimy, jest godny zaufania, szanuje 
nasze granice. Taka dobrosąsiedzka relacja, 
pełna szacunku, lubienia i zaufania, nastawio-
na na współpracę, jest podstawą najlepszych 
treningów sprzedażowych. Drugim ważnym 
elementem jest dopasowanie komunika-
cji do klienta. Powiedzenie: Traktuj drugiego 
tak, jak sam chciałbyś być traktowany, odcho-
dzi do lamusa. 

Adwokat powinien być ekspertem w dziedzi-
nie inteligencji emocjonalnej, aby już od progu 
kancelarii potrafił trafnie ocenić, jaki jest jego 
klient.

Wiele autorytetów w przeszłości podkreśla-
ło rolę różnic indywidualnych w komunika-
cji i rozwiązywaniu konfliktów. Byli to m.in. 
Hipokrates, Carl Gustaw Jung, Robert Rohm, 

wielu innych. Psychologia różnic indywidual-
nych wychodzi z założenia, że ludzie są różni. 
Jest to definicja typu idem per idem, ale dzięki 
niej ludzi można podzielić i przyjąć pewną stra-
tegię postępowania.

STYLE ZACHOWAŃ
W jednej z takich teorii opisujemy ludzi za-
leżnie od tego, jak podejmują decyzje, oraz 
jak zachowują się pod wpływem stresu i emo-
cji. Wykorzystywana jest do tego dwuosiowa 
macierz, w której osie przedstawiają skrajne 
zachowania: kontrolę i otwartość oraz aser-
tywność i wrażliwość.

Dzięki temu możemy wskazać osoby, które 
np. podejmują decyzje emocjonalnie, nasta-
wione są na ludzi i relacje oraz tych nastawio-
nych na fakty, dane i zadania.

Jeżeli klient nastawiony jest na dane i za-
dania, to powinniśmy dobierać odpowiednio 
słowa, aby komunikacja z taką osobą była pre-
cyzyjna i pozbawiona zbędnych ozdobników. 
Niedopuszczalne są określenia: mniej wię-
cej za tydzień, około itp. Takie osoby nie lubią 
trybu przypuszczającego i opierają się na twar-
dych dowodach i faktach.

Osoby nastawione na ludzi i emocje po-
trzebują znacznie mniejszego dystansu. Nie 
lubią tytułowania i podkreślania statusu. 
Poznacie je po tym, że mają bogatą mimikę, 
dużo się uśmiechają lub mają kłopot z ukry-
ciem negatywnych emocji. Ważne, aby takiemu 
klientowi okazać sympatię, pokazać, że jest się 
empatycznym, zanim przejdziemy do meritum. 
Mając pogłębioną wiedzę o stylach zacho-
wań, można z dość dużą precyzją dostosować 
się do klienta. Dzięki temu poziom zadowo-
lenia z obsługi wzrośnie, a kancelaria zyska 
kolejną dobrą opinię, a być może lojalnego 
partnera biznesowego. 

Jak powiedzieliśmy, każdy klient jest inny 
i ma inne potrzeby. Wynika to z różnic indywi-
dualnych między ludźmi. Dziś gospodarowanie 
tymi potrzebami jest kluczem do sukcesu.

Nowoczesny adwokat to nie taki, który jest 
wyłącznie świetnie przygotowany meryto-
rycznie. Nowoczesny adwokat potrafi być 
elastyczny. Potrafi rozpoznać styl zachowań 
klienta oraz dopasować sposób obsługi do jego 
wymagań. 

Sprzedaż prawa istnieje, nie opiera 
się na skryptach i wyuczonych technikach, 
tylko na relacji. Jak to zrobić? – tego warto się 
uczyć… 

_________
1. Key Account Manager

MARTA KULIK

TOMASZ PIECHOCKI

FOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM/OPOLJA
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ANNA KOLASIŃSKA

Oswoić stres...
Stres to nieodłączny towarzysz  
naszej codzienności. Uruchamia się  
w różnych sytuacjach i przebiega  
z różnym natężeniem. W jednej chwili  
potrafi zmienić nasze samopoczucie  
oraz wpłynąć na nasze zachowanie. 

Autorka realizuje się zawodowo jako 
psycholog, trener oraz nauczyciel redukcji 

stresu metodą mindfulness. Na co dzień 
pracuje z organizacjami oraz klientami 

indywidualnymi, wspierając ich w rozwoju 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, za-

rządzania własną energią oraz budowania 
odporności psychicznej.

Więcej informacji na: 
www.pracowniaspokoju.pl

Zazwyczaj postrzegamy go jak wroga, którego chcemy zwal-
czyć, zapominając, że jego ewolucyjną rolą jest mobili-
zowanie nas do przetrwania i radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Przewlekły stres utożsamiany jest z obniżonym na-
strojem, spadkiem efektywności, niższą odpornością immuno-
logiczną i psychiczną, chronicznym zmęczeniem i wypaleniem  
zawodowym.

POTRZEBA
Świat pędzi, a my chcemy dotrzymać mu kroku zwiększając wła-
sne tempo działania. Zadania gonią zadania, potrzeby rodzą ko-
lejne potrzeby, a oczekiwania stawiane przez nas samych i innych 
wydają się ciągle rosnąć. Nic dziwnego, że potrzebujemy z jednej 

strony posiadać i stosować umiejętność redukowania stresu 
w chwili, gdy go odczuwamy, z drugiej – wzmacniać swo-
ją wewnętrzną siłę i odporność, dzięki odpowiedniej 
regeneracji i przyjemnym aktywnościom. Zarówno 
w jednym jak i w drugim przypadku wymaga to za-
trzymania się i spojrzenia na siebie z dystan-
su, a następnie przyjęcia i zrealizowania 
właściwej strategii. Tu nie ma drogi  
na skróty.

CO SIĘ DZIEJE?
Nasz umysł nieustannie 
monitoruje i analizuje 

każdą sekundę naszego życia, a więc każdą sy-
tuację, w której jesteśmy. Jednocześnie każdą 
z nich klasyfikuje jako sprzyjająco-pozytywną, 
neutralną lub stresującą, co skutkuje urucho-
mieniem określonego programu związanego 
z reakcjami fizjologicznymi i emocjonalnymi. 
Kiedy umysł zinterpretuje wydarzenie (również 
w postaci myśli) jako stresujące, wyzwala się 
normalna reakcja „walcz” lub „uciekaj”, któ-
rej celem jest informowanie nas o grożącym 
niebezpieczeństwie i przetrwanie trudnej sy-
tuacji. Cały mechanizm ponad 1400 reakcji 
biochemicznych powiązany jest z wydziela-
niem około 25 różnych hormonów do nasze-
go krwioobiegu, które bezpośrednio wpływa-
ją na sposób i długość przeżywania przez nas 
stresu.

CO JEST NASZYM WYZWALACZEM?
Spójrzmy zatem na najczęstsze wyzwala-
cze, które aktywują reakcję stresową „walcz” 
lub „uciekaj” w naszym życiu zawodowym 
i osobistym:
• Bycie krytykowanym i obwinianym
• Poczucie, że kto rozmawia z nami protek-

cjonalnie i bez szacunku
• Niesprawiedliwe traktowanie
• Niedocenianie
• Niesłuchanie lub niewysłuchiwanie
• Otrzymywanie prze kogoś innego uzna-

nia za naszą pracę
• Zmuszanie do czekania
• Czyjaś powolna praca nad projektem, 

którym kierujemy
• Nierealne terminy
• Ludzie, którzy uważają że wszystko 

wiedzą.

Ponad 200 badań dotyczących stresu prze-
analizowanych przez badaczki Margaret 
Kemeny i Sally Dickerson dowodzi, że naj-
silniejszym wyzwalaczem reakcji stresowej, 
która przejawia się najwyższym i najdłużej 
(ponad godzinę) utrzymującym się pozio-
mem kortyzolu we krwi, są sytuacje zagraża-
jące naszej akceptacji społecznej, szacunku  
i uznania.

ROZWIĄZANIE NA „TU I TERAZ”
Oswajać stres, to znaczy:
1. zaakceptować fakt, że będzie-

my go przeżywać,
2. traktować go jak informacyjnego 

sprzymierzeńca,
3. redukować go w odpowiednim momencie 

(jak najszybciej) za pomocą właściwych 
metod.

Tak rozumiane oswajanie stresu pomaga 
wyłączyć „autopilota” oraz zachować cenną 
energię do działania zarówno w pracy jak  
i po niej.

PIERWSZY KROK  
– UŚWIADOM SOBIE,  
ŻE WŁAŚNIE SIĘ STRESUJESZ
Kluczem do konstruktywnego poradzenia 
sobie z sytuacją stresową jest zatrzymanie 
automatycznej reakcji, którą wzbudził nasz 
organizm. Możemy tego dokonać dzięki roz-
wijaniu świadomości i trenowaniu uwagi 
w obserwowaniu samego siebie. Dopiero kiedy 
uświadomimy sobie, że właśnie w tej chwili 
„zaczęło się!”, „stresuje się!”, możemy wyjść 
z sytuacji, nabrać do niej dystansu oraz zyskać 
kontrolę nad sobą. Sygnały fizjologiczne mogą 
być różne: przyspieszone bicie serca, uczucie 
ciepła w klatce piersiowej, spocone dłonie, 
ścisk w żołądku czy uczucie napięcia w różnych 
częściach ciała. Sygnałem mogą być również 
negatywne myśli i przekonania, które tworzy 
umysł i które prowadzą do przeżywania lęku  
lub złości.

DRUGI KROK  
– PRZEKIERUJ SWOJĄ UWAGĘ
W celu natychmiastowego obniżenia na-
pięcia musimy zrobić PAUZĘ i przekierować 
uwagę na coś, co pozwoli nam się zdystanso-
wać. Przykładem bardzo skutecznej metody 
jest kierowanie uwagi na oddech i uważne 
oraz przeponowe oddychanie, dzięki które-
mu bardzo szybko uspokajamy ciało i umysł. 
W ten sposób nie tracimy panowania nad 
sobą i zmniejszamy poczucie przytłoczenia. 
Możemy też przekierować uwagę na alterna-
tywną pozytywną myśl lub wizualizować so-
bie przyjemny obraz. Wszystko po to, by dzia-
łać na zwłokę i uspokoić umysł (wzburzony, 
będzie podejmował niezbyt optymalne decyzje 
i doprowadzi do zachowania, którego możemy  
żałować).

TRZECI KROK  
– PODEJDŹ KONSTRUKTYWNIE
Kiedy nasz organizm np. po kilku uważnych 
oddechach zacznie się uspokajać, możemy 
zadać sobie pytania, które zmienią naszą per-
spektywę patrzenia na daną sytuację:
• Co mogę teraz zrobić?
• Na co mam wpływ?
• Czy istnieje lepsze wyjście w tej sytuacji?
• Czy ta myśl mnie wspiera? 

Jak mogę ją przeformułować,  
by tak było?

Pamiętajmy, że trening czyni mistrza, a zmia-
na nawyków reagowania i wyłączanie autopi-
lota wymaga czasu i praktyki.

ROZWIĄZANIA „PRZED I PO”
Czy zastanawiamy się czasami, jakie czyn-
ności wykonujemy od rana do wieczora 
i które z nich są źródłem naszego zmęcze-
nia lub stresu, a które zasilają nas pozytyw-
nymi emocjami i zwiększają wewnętrzną 
siłę? Jaka jest proporcja pomiędzy nimi? 
Sprawdźmy to teraz i poświęćmy kilka minut na krótką  
analizę. 

Wypiszmy wszystkie, ale to wszystkie zadania, 
czynności, które wczoraj wykonywaliśmy – jed-
no pod drugim, od momentu wstania z łóż-
ka do chwili położenia się spać. A teraz oznaczmy 
aktywności, które są źródłem napięcia i zmęcze-
nia oraz te, które są źródłem pozytywnej energii.  
Co widzimy?

Teraz zastanówmy się, jakie aktywno-
ści regenerują naszą wewnętrzną siłę 
w krótkim czasie? Co sprawia, że na naszej 
twarzy pojawia się uśmiech, co nas relak-
suje oraz odpręża i kiedy ostatni raz zapla-
nowaliśmy oraz poświęciliśmy na to czas?  
Szczerze. Pamiętajmy, że to działania, 
które musimy podejmować, by budować 
swoją odporność w długiej perspektywie, 
a więc nie zapomnijmy ich zaplanować.  
Nie traktujmy ich jak opcji na liście zadań, 
z których skorzystamy, kiedy wykonamy 
inne, te „ważniejsze”. Właściwy sen, ruch, 
odżywianie, odpoczynek oraz częste prze-
żywanie przyjemnych emocji są fundamen-
tami regeneracji i skutecznego radzenia 
sobie ze stresem, ponieważ istotnie wpływa-
ją na intensywność naszych reakcji w trudnych  
sytuacjach.

SZTUKA ODPUSZCZANIA
Tworzenie przestrzeni do zadbania o siebie, 
czasami wymaga odpuszczenia tego, co wzię-
liśmy na swoją głowę i co okazało się dla nas 
zbyt trudne. Mierzmy siły na zamiary i uważ-
nie przyglądajmy się sobie, czy aby na pewno 
nie zbliżamy się do granicy naszych możliwo-
ści, za którą czyha ryzyko przeciążenia. Praca 
ponad nasze siły bardzo szybko wrzuci nas 
w błędne koło zmęczenia i irytacji, a w osta-
tecznym rozrachunku będzie mniej efektyw-
na. Pamiętajmy, że odpuszczanie to zarówno 
asertywne odmawianie wykonania czegoś, 
jak również proszenie innych o pomoc. Bez 
nich trudno będzie nam zrealizować nasze po-
trzeby i skutecznie działać w różnych obszarach 
naszego życia. 

FOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM/IKO
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ADW. KATARZYNA FULKO
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  

DS. OŚRODKA MEDIACJI

W założeniach pomysłodawcy Akademia ma na celu umożliwienie członkom Izby Łódzkiej dosko-
nalenia w trakcie praktycznych warsztatów, niezbędnych w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, 
tzw. kompetencji miękkich oraz umiejętności związanych ściśle z zawodem adwokata. 

Poza dyskusją jest, że rozwijanie tych kompetencji i umiejętności to konieczność dla współczesnych 
adwokatów. W Akademii Nowoczesnego Adwokat zaplanowano szkolenia m.in. z umiejętności 
budowania relacji z klientem, psychologii przesłuchiwania świadków, zarządzania stresem czy też 
wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennej pracy adwokata. 

W związku z tym, że Akademia jest tworzona dla adwokatów i z myślą o nich i aplikantach Izby, 
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi skierowa-
ła do wszystkich członków Izby Łódzkiej ankiety (papierowe oraz online), by dokładnie poznać 
Państwa preferencje tematyczne co do szkoleń, które chcielibyście Państwo odbyć w Akademii. 
Prosimy się nie ograniczać sugestiami zawartymi w ankiecie i śmiało zgłaszać propozycje ewentu-
alnych tematów szkoleń, które byłyby dla Państwa interesujące, bezpośrednio na adres mailowy 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (w tytule wiadomości mailowej proszę o podanie liter „ANA”). 

Pierwsze szkolenie o intrygującym tytule Zawód Adwokat – Nowa Era odbyło się 25 marca w siedzi-
bie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Szkolenie miało charakter sześciogodzinnego warsztatu, 
w ramach którego uczestnicy mogli poznać style zachowań i komunikacji niezbędne w pracy z klien-
tem, zmierzyć się z obrazem współczesnego adwokata widzianego oczami klienta oraz aktualnymi 
wyzwaniami rynku. Uczestnicy mieli możliwość posłuchać autentycznych wypowiedzi ankietowanych 
osób i skonfrontować je z dotychczasowym sposobem myślenia o sobie jako wykonujących zawód 
adwokata oraz adwokaturze jako całości. W trakcie warsztatów poruszane były również zagadnienia 
budowania relacji z klientem przez pryzmat pozycji eksperta. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy 
otrzymali spersonalizowane wiadomości mailowe zawierające prezentację z warsztatów, w tym 
opisy wyników przeprowadzonych podczas nich testów.

Warsztat prowadzili Marta Kulik – certyfikowany coach ICC, psycholog, trener biznesu oraz Tomasz 
Piechocki – prawnik i doradca biznesowy, certyfikowany coach pracujący w oparciu o metodyki 
CoachWise™ oraz Team Coaching International™. 

Zainteresowanych tematyką związaną z umiejętnością budowania relacji i komunikacji z klien-
tem zapraszam do lektury znajdującego się w tym wydaniu Kroniki artykułu Marty Kulik i Tomasza 
Piechockiego. 

Pozytywne i liczne zainteresowanie adwokatów Izby Łódzkiej szkoleniem Zawód Adwokat – Nowa 
Era zaskoczyło organizatorów. Adwokaci łódzcy po raz kolejny pokazali, że są otwarci na nowe 
inicjatywy i chcą poznawać nowe perspektywy wykonywania zawodu. W związku z tym Komisja 
Doskonalenia Zawodowego postanowiła pójść za ciosem i zorganizowała wiosenne szkolenie wy-
jazdowe w Gniewie w maju 2017 r. – po raz pierwszy w całości poświęcone Akademii Nowoczesnego 
Adwokata i tematom pozaprawnym. 

Akademia 
Nowoczesnego 
Adwokata została 
powołana do życia 
na początku 2017 r. 
jako nowatorski 
i bezprecedensowy 
pomysł realizowany 
w ramach Komisji 
Doskonalenia 
Zawodowego 
Okręgowej Rady 
Adwokackiej  
w Łodzi. 

Akademia 
Nowoczesnego 
Adwokata  
– przyszłość jest teraz

Podstawę prawną dla powoływania Sekcji Tematycznych Praktyków 
Prawa nadała Okręgowym Radom Adwokackim Naczelna Rada 
Adwokacka na mocy uchwalonego 15 stycznia 2016 r. przepisu § 14 ust. 
4 regulaminu organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich.

W założeniu pomysłodawców Sekcje Tematyczne mają skupiać ad-
wokatów oraz aplikantów adwokackich zainteresowanych daną dzie-
dziną i praktyką prawa. Spotkania w ramach Sekcji Tematycznych 
umożliwiają stałą wymianę doświadczeń pomiędzy adwokatami, sta-
nowiąc wsparcie w promowaniu wiedzy z prawa wśród potencjalnych 
klientów na konferencjach czy seminariach, ale także przez nowoczesne 
kanały komunikacji (media społecznościowe). Wymiana doświadczeń 
zawodowych w Sekcjach Tematycznych może być fundamentem do bu-
dowania wizerunku eksperta, a w rezultacie – przyczynkiem do zdobycia  
specjalizacji.

Sekcje mają na celu również pogłębianie wiedzy w zakresie prak-
tycznych rozwiązań prawnych, monitorowania zmian w przepi-
sach prawnych oraz organizowania seminariów z wąskich zagad-
nień praktycznych w różnych dziedzinach prawa. Sekcje Tematyczne 
mogą zatem odegrać znaczącą rolę opiniodawczą, ale także projek-
todawczą w procesach legislacyjnych (np. we współpracy z odpo-
wiednimi komisjami NRA). Uczestnictwo w Sekcjach Tematycznych 
Praktyków Prawa powinno – po uzyskaniu pozytywnej decyzji dzie-
kana Okręgowej Rady – umożliwiać zdobycie punktów doskonalenia  
zawodowego.

Wśród podstawowych założeń pomysłodawców powołania Sekcji 
Tematycznych są zasady transparentności i dobrowolności, o które win-
na być oparta przynależność i praca w Sekcjach. Dostęp do nichz jest 
zapewniony wszystkim zainteresowanym na równych zasadach. Sposób 
organizacji Sekcji Tematycznych wyklucza możliwość promocji jednych 

członków kosztem innych, a także możliwość powoływania się na przy-
należność do Sekcji jako podmiotu świadczącego usługi prawne lub sta-
nowiącego zaplecze zawodowe dla danego adwokata.

Inicjatywa powoływania przez członków danej Izby Sekcji Tematycznych 
Praktyków Prawa jest inicjatywą oddolną i może być utworzo-
na na wniosek 30 członków Izby (zatem także aplikantów adwokac-
kich). Po zebraniu odpowiedniej liczby deklaracji od członków Izby dla 
zainteresowanych udziałem w sekcji, zostaną zorganizowane spotka-
nia założycielskie poszczególnych, na których możliwe będzie przyjęcie 
zasad funkcjonowania sekcji, wybór władz sekcji, a następnie złożone 
zostaną odpowiednie wnioski o powołanie sekcji do Okręgowej Rady  
Adwokackiej.

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. W dobie rosnącej konku-
rencji na rynku usług prawnych, Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa 
stanowią ciekawą ideę, wartą propagowania i realizacji. Pozwalają 
one bowiem na zdobywanie przez adwokatów niewątpliwej – niezbęd-
nej na współczesnym rynku – przewagi konkurencyjnej, jaką jest specja-
lizacja i jakość świadczonych usług. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi mając tego świadomość na po-
czątku roku 2017 zainicjowała tworzenie Sekcji Tematycznych wśród 
adwokatów i aplikantów Izby Łódzkiej. W pierwszej kolejności koor-
dynator ds. Sekcji Tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Łodzi skierował do wszystkich członków Izby Łódzkiej anonimową 
ankietę (papierową oraz online), aby zbadać zainteresowanie powołaniem 
Sekcji Tematycznych w ogólności, a także, by poznać zakres tematyczny 
przyszłych Sekcji. 

Szczegóły organizacyjne dotyczące Sekcji Tematycznych Praktyków 
Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi są dostępne w nowej 
zakładce na stronie http://www.lodz.adwokatura.pl/dla-adwokata/. 

W ślad za pozytywnymi doświadczeniami Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie oraz ORA w Opolu, również w naszej Izbie powstała 
inicjatywa powołania Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa.

Sekcje Tematyczne  
Praktyków Prawa  
Zaproszenie  
do specjalizacjiADW. KATARZYNA FULKO

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  
DS. OŚRODKA MEDIACJI
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Szkolenie w Gniewie (13-14 maja 2017)

Nauka i rozrywka  
u rycerzy-zakonników
Żeby uprzyjemnić wiosenne szkolenie, komisja 
doskonalenia zawodowego postanowiła 
zorganizować je tym razem w wyjątkowym 
miejscu i przenieść się na teren Państwa 
Zakonnego, do jednego z największych zamków 
krzyżackich w Polsce – twierdzy rycerzy- 
-zakonników w Gniewie. 

Gospodarze zapewnili piękne otoczenie, 
wygodne pokoje, dobre jedzenie i warun-
ki do nauki oraz usługi spa. Dodatkowym atu-
tem miejsca była bliskość autostrady, co czy-
niło wyprawę z Łodzi do zamku trzygodzinną 
atrakcyjną wycieczką.

Celem szkolenia było przedstawie-
nie i przedyskutowanie zagadnień 
związanych z rozwojem kancelarii ad-
wokackich w dziedzinie marketingu  
i  f inansów. Podczas wykładu  
dr hab. Jerzy Sowiński, prof. Wyższej  
Szkoły Bankowej w Poznaniu, przedstawił  
podstawowe zasady sprawnego kierowania  
adwokackim przeds iębiorstwem,  
zarządzania nim i zwiększania docho-
dów. Dr Tomasz Piekot z Uniwersytetu 
Poznańskiego w dwuczęściowym wykła-
dzie opowiedział, jak docierać do naszych 
klientów w sposób zrozumiały i prosty, 
tak aby ta wiedza była przez nich właści- 
wie wykorzystywana.

Odbył się także panel dyskusyjny  
na temat marketingu kancelarii i możliwości  

ich sukcesu nie tylko prawnego, ale także  
merkantylnego.

Poza wykładami i dyskusjami merytorycz-
nymi w sobotnią noc miała miejsce impreza 
oraz zwiedzanie tajemniczych zakamarków 
zamku, do których nie wszyscy mają dostęp.

***
Budowla w Gniewie to jeden z nielicznych 
istniejących (i wykorzystywanych współcze-
śnie po renowacji) obiektów tego typu – tzw. 
zamek konwentualny, czyli siedziba konwen-
tu zakonnego i obronny klasztor zgromadze-
nia mnichów-rycerzy. Twierdzę wybudowa-
no na przełomie XIII i XIV w. (prace trwały 40 lat) 
i aż do zajęcia jej przez Polaków w 1464 r. była 
siedzibą komturów krzyżackich. To najwięk-
sza warownia krzyżacka po lewej stronie Wisły. 
Później był siedzibą polskich starostów. Jeden 
z nich, gospodarujący zamkiem w latach 60. 
XVII w., pisał z niego piękne listy do pewnej 
Marysieńki.

Po rozbiorach zamek przekształcono w cięż-
kie pruskie więzienie. W 1921 r. warownia 

spłonęła – zostały tylko mury. W latach 
70. XX w. rozpoczęto odbudowę obiektu. 
W latach 90. z inicjatywy nowo powstałego 
bractwa rycerskiego odzyskał dawną świet-
ność. Założyciel stowarzyszenia Jarosław 
Struczyński pełni do dziś funkcję kasztela-
na. Po przekształceniu zamku w nowoczesny 
hotel obiekt stał się Mekką rekonstruktorów 
historycznych ze wszystkich stron świata. 
W twierdzy odbywają się turnieje rycerskie, 
imprezy historyczne. Bractwo współpracuje 
z Royal Armoury z Wielkiej Brytanii i Kapitułą 
Rycerstwa Polskiego – organizacjami zrze-
szającymi rekonstruktorów. W czerwcu tego 
roku na zamku gniewskim odbędzie się jeden 
z największych na świecie turniejów konnych, 
tzw. joustingowych (sportowe pojedynki na ko-
pie), w którym wezmą udział zawodnicy m.in. 
z Polski, USA, Izraela, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Zagadnienia szkoleniowe okazały się przy-
datne dla funkcjonowania każdej, nawet naj-
mniejszej kancelarii. Chcielibyśmy zachęcić 
możliwie dużą grupę adwokatów do udziału 
w przyszłych podobnych zajęciach.  

ADW. MICHAŁ 
WOJTYSIAK

FOT. ARCHIWUM ZAMKU W GNIEWIE (2)
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Łódzki Konkurs Krasomówczy 2017  
Jaka piękna mowa!

Noworoczne Spotkanie Aplikantów 
Adwokackich odbyło się 18 lutego 
w pięknych wnętrzach Hotelu Holiday Inn 
przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Uroczystość 
otworzyła starosta IV roku aplikantów Justyna 
Kopałka. W oficjalnej części przemawiali 
także dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław 
Zdzisław Szymański oraz kierownik szkole-
nia, adw. dr Sylwester Redeł. 

W części oficjalnej została także ogłoszona 
ważna i budząca dumę naszej Izby wiado-
mość, że kilka godzin wcześniej aplikantka 
adwokacka Julia Szkudlarek zdobyła trzecie 
miejsce w odbywającym się w Krakowie finale 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

Aplikantów Adwokackich im. Adw. Stanisława 
Mikego.

Miła była obecność znacznej części człon-
ków naszej ORA oraz wywodzących się z Łodzi 
członków NRA. To wyjątkowy dzień: w ramach 
integracji mogli się spotkać w swobodnej at-
mosferze członkowie ORA, pracownicy Biura 
ORA oraz wszyscy aplikanci Izby Łódzkiej. 
Imprezę w całości przygotował samorząd apli-
kantów, a my – członkowie ORA – czuliśmy się 
zaszczyceni tylko jako goście. Samorząd zor-
ganizował spotkanie na najwyższym poziomie. 
Dla mnie dodatkowo miało charakter wyjątko-
wy. Przede wszystkim było to moje pierwsze 
spotkanie noworoczne, podczas którego wystę-

powałem jako kierownik szkolenia aplikantów 
ORA w Łodzi; po drugie – tak bardzo chciałem 
tam być, że poszedłem nie całkiem zdrowy. 

Zwyczaj noworocznych spotkań aplikantów 
z członkami ORA z pewnością będzie kontynu-
owany. Stanowią one ważny element integra-
cji nie tylko aplikantów z różnych roczników, 
ale także ich z adwokatami. To realizacja idei 
wzajemnego szacunku, ale też szacunku dla 
starszeństwa i poszanowania wartości adwo-
kackich. Co jest mi szczególnie bliskie i stano-
wi istotną część działania Referatu Szkolenia 
Aplikantów. 
Do zobaczenia na spotkaniu  
w przyszłym roku! 

W skład jury Izbowego Konkurs 
Krasomówczego aplikantów adwokackich 
łódzkiej ORA weszli: wicedziekan, adw. Bartosz 
Tiutiunik (przewodniczący); adw. Ryszard 
Marcinkowski; zastępca kierownika szkolenia 
aplikantów, adw. Stanisław Kubiak oraz kie-
rownik szkolenia aplikantów, adw. dr Sylwester 
Redeł. 

Uczestnicy – w większości odziani w upra-
gnione togi – zasiadali na miejscach przezna-
czonych odpowiednio dla obrony, oskarżenia, 
powoda bądź pozwanego. Tematy, którymi 
zajmowali się w wystąpieniach, były zróżnico-
wane i dotyczyły toczących się w przeszłości re-
alnych spraw sądowych. Można było wysłuchać 
m.in. mów w przedmiocie wypadku na lekcji 
wychowania fizycznego, uprowadzenia dziec-
ka, egzekucji alimentów, zabójstwa, błędów 
w sztuce lekarskiej czy też wykorzystywania 
osób upośledzonych umysłowo. Żaden te-
mat nie był ani łatwy, ani nudny, dlatego 
wybór zwycięzców przysporzył jury sporo  
problemów. 

Udział w konkursie krasomówczym jest 
obowiązkiem wszystkich aplikantów, a nie 
jest to zadanie łatwe! Należy podczas wy-
stąpienia przekonać do swoich racji sędziów 
(członków jury), którzy choć są tylko starszy-
mi kolegami, potrafią być niezwykle krytycz-
ni, spostrzegawczy i dociekliwi. Na końcową 
ocenę wpływ ma wiele czynników: zawartość 
merytoryczna, język, styl, forma, tzw. ogólne 
wrażenie. Aplikanci starali się oczarować jury 
tym, co potrafili robić najlepiej. Jedni błysko-
tliwymi i ciętymi ripostami, inni gestykulacją 
i mimiką, a jeszcze inni „ogólnym wrażeniem”. 
Niektórzy potrafili odpowiedzieć na bardzo 
trudne i wytrącające z równowagi dodatkowe 

pytania jury, zachowując przy tym „zimną ad-
wokacką krew”. Wybór zwycięzcy nie był więc 
łatwy. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali 
duży kunszt retoryczny, umiejętności i wiedzę 
merytoryczną; posługiwali się erystyką na wy-
sokim poziomie oraz wykazali się wrażliwo-
ścią na wartości. 

W rezultacie długiej i wyczerpującej narady 
wyłoniono zwycięzców, honorując ich skrom-
nymi upominkami. I miejsce zajęła aplikant-
ka adwokacka Justyna Kotlińska, II przyznano 
aplikantowi Dariuszowi Zbroszczykowi, a III 
przypadło aplikantce Julii Szkudlarek. Jury po-
stanowiło także przyznać dwa wyróżnienia, 
które przypadły aplikantom Patrycji Żuberek 
i Michałowi Hanke. Konkurs podsumowało 
jury, które wskazywało na mankamenty, wady 
i błędy popełniane podczas przemówień. 
Były to jednak raczej płynące z serca uwagi 
i podpowiedzi starszych kolegów, a nie surowe 
oceny cenzorów.

Dziękuję za udział w wydarzeniu jury, wszyst-
kim rywalizującym w konkursie oraz dopingu-
jącym ich oraz jeszcze raz serdecznie gratuluję 
zwycięzcom. 

Chcę też dodać otuchy osobom, które nie 
odniosły jeszcze sukcesów w krasomówstwie. 
Należy pamiętać, że przemawianie to sztuka, 
rezultat ciężkiej pracy, a na wypowiedzi mają 
czasem wpływ czynniki od nas niezależne. 
Czasem coś nie wychodzi, bo jesteśmy po pro-
stu niewyspani. Jednak głowa do góry!Wasz 
czas też nadejdzie. 

I proszę trzymać kciuki za naszych 
zwycięzców, gdyż najlepsza dwójka weź-
mie udział w Środowiskowym Konkursie  
Krasomówczym, który w tym roku odbędzie się  
w Szczecinie. 

Karnawał, Nowy Rok i nasze coroczne spotkania z tej okazji to miła 
tradycja, merytoryczne podsumowanie odchodzącego roku, wręczanie 
nagród i wyróżnień. A przede wszystkim muzyka, integracja środowiska 
i dobra zabawa. To wieczór naszych aplikantów.

W tegorocznym konkursie 
krasomówczym 23 marca wzięło 
udział 18 uczestników, podzielonych 
na dziewięć par. Zadania obejmowały analizę 
kazusów: pięciu karnych i czterech cywilnych.

Spotkanie noworoczne aplikantów 2017  
Jak co roku w karnawale,
aplikanci bawią się wspaniale! 

ADW. DR SYLWESTER 
REDEL

KIEROWNIK SZKOLENIA 
APLIKANTÓW ADWOKACKICH 

ORA W ŁODZI

ADW. DR SYLWESTER REDEL
KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ORA W ŁODZI

FOT. MICHAŁ BOROWSKI

FOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM/WHO IS DANNY
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Podczas konferencji omawiano najważ-
niejsze sprawy dotyczące aplikacji adwo-
kackiej, w szczególności pozjazdowe kwe-
stie modelu kształcenia. Organizatorem 
była Komisja Kształcenia Aplikantów 
Adwokackich przy NRA. Byli też liczni go-
ście, m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastęp-
ca sekretarza NRA; adw. Bartosz Grohman, 
członek NRA; adw. Ewa Krasowska, 
rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz  
dziekani ORA. 

Przywitała uczestników adw. Elżbieta 
Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia 

Aplikantów Adwokackich NRA. Omawiano 
m.in. zasady zatrudniania i współpracy adwo-
katów z aplikantami adwokackimi w izbach, 
analizowano sposoby przeprowadzania rocz-
nych kolokwiów. Po dyskusji przyjęto stanowi-
sko, że obecnie nie ma potrzeby dodatkowego 
regulowania zasad zatrudniania aplikantów. 
Była to pierwsza Konferencja Kierowników 
Szkolenia w nowej kadencji NRA. Wieczorem 
organizatorzy zaprosili uczestników na ele-
gancką kolację. 

Następnego dnia spotkania omówiono 
uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury doty-

czącą ograniczenia ramowego planu szkolenia 
aplikantów. Stwierdzono, iż obecnie obowią-
zujący plan właściwie spełnia wymagania 
(ustawowe i regulaminowe). Pozostawiono 
poszczególnym izbom adwokackim możliwość 
uchwalania szczegółowych planów szkolenia 
w sposób najbardziej adekwatny do ich po-
trzeb, tradycji i możliwości. Merytoryczną część 
konferencji zakończyło ukonstytuowanie się jej 
prezydium w składzie: adw. Bartosz Grohman 
(wiceprzewodniczący), adw. Jerzy Zięba (wi-
ceprzewodniczący) oraz adw. Marcin Derlacz 
(sekretarz). 

Tegoroczna Wiosenna Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich  odbyła się w kwietniu w Niechorzu. Z naszej Izby udział 
wzięli adw. Stanisław Kubiak (zastępca kierownika szkolenia ds. karnych) 
oraz adw. Sylwester Redeł (kierownik szkolenia łódzkiej ORA).  

Kierownicy  
szkolenia aplikantów 
na konferencjiADW. DR SYLWESTER REDEL

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ORA W ŁODZI

FOT. ARCHIWUM NRA
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Wiosna  
w motocyklach

Dziewiąty zlot motocyklowy i rajd rowerowo-pieszy adwokatów 
to druga połowa maja; w tym roku organizują je ORA w Białymstoku, 
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA 
oraz Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej. Miłośnicy sportów 
motocyklowych i (po raz ósmy) rowerzyści i piechurzy uczestniczą 
w ogólnopolskich imprezach Wiosna Riders 2017 i Wiosna Bike 2017  
18-21 maja w Białowieży.

Gościmy w hotelu „Białowieski” Conference, 
Wellness & SPA. Do dyspozycji kompleks base-
nowy, strefa spa oferująca unikatowe zabiegi, 
gabinety odnowy biologicznej. Oprócz części 
integracyjnej zaplanowano wykłady (obowią-
zek szkoleniowy) na temat doskonalenia zawo-
dowego adwokatów. Uczestnictwo w szkoleniu 
daje 8 punktów. Będzie też bal komandorski 
i niespodzianki.

Puszcza Białowieska, Białowieża, okolicz-
ne zabytki i inne atrakcje turystyczne spra-
wiają, że każdy znajduje tu coś dla siebie. 
Ogólnopolskie Zloty Motocyklowe Wiosna 
Riders to jedna ze starszych form integra-
cyjnych organizowanych przez adwokatów. 
W przyszłym roku będziemy świętować dziesią-

ty zlot. Pierwszy, organizowany przez Komisję 
Sportu, Integracji, Turystyki i Wypoczynku 
NRA oraz ORA w Łodzi odbył się w tym mie-
ście. Wówczas spotkało się ok. 20 miłośników 
motocykli, a główną atrakcją była wyciecz-
ka do Uniejowa. Dzisiaj Klub Motocyklowy 
Adwokatury Polskiej (KMAP) liczy blisko stu 
Memberów i Sympatyków, a liczba ta rośnie 
z roku na rok.

***
Przy okazji wspomnę o zmianach, jakie za-
szły w KMAP. Otóż jako dotychczasowy ko-
mandor Klubu złożyłem po sześciu latach 
pełnienia funkcji rezygnację. Powody to wy-
łącznie natłok obowiązków zawodowych i sa-
morządowych, związanych w szczególności 

z wyborem do NRA. A sześcioletnie koman-
dorowanie to wystarczy, ustępuję pola młod-
szym Koleżankom i Kolegom. Nowym ko-
mandorem KMAP wybrano adw. Józefa 
Borzęckiego, a wicekomandorem adw. Macieja 
Burzyńskiego – obu z Lublina. Zdecydowano 
też o przeniesieniu siedziby KMAP 
z Łodzi do Lublina. Uznano, że siedziba Klubu 
będzie tam, skąd pochodzi aktualny komandor. 
Być może w przyszłości ponownie Willa Richtera 
stanie się siedzibą KMAP. I nadal jest tu Łódzki  
Oddział KMAP.

Dziękuję też za zaszczyt przyzna-
nia mi tytułu Honorowego Komandora KMAP  
– podobnie jak wcześniej adw. Stanisławowi  
Estreichowi. 

ADW. JAROSŁAW 
SZCZEPANIAK

ADW. FILIP NOWAK 

Reprezentanci i kibice ORA Łódź licznie stawili 
się do popularnego prawniczego wydarzenia. 
Barw drużyny łódzkich adwokatów bronili: 
Arkadiusz Wróblewski, Jakub Goździkowski, 
Jakub Czarnecki, Krzysztof Łudzik, Marcin 
Kostwiński, Piotr Kozłowski, Adrian Legęncki, 
Filip Nowak; aplikanci: Dawid Juśkiewicz, 
Sebastian Głogowski oraz Piotr Modro.

Wobec wylosowania grupy z bardzo silnymi 
drużynami ORA Warszawa, ORA Gdańsk i Nike 
Warszawa, nasi zawodnicy wyszli na inauguru-
jące turniej spotkanie z Nike Warszawa w pełni 
skoncentrowani. W zaciętym pojedynku zwy-
ciężyli kolegów z Warszawy 2 : 1. 

W kolejnym starciu drużyna ORA Łódź, 
mimo wyrównanego meczu, pechowo prze-
grała z drużyną ORA Warszawa 2 : 0. Stało się 
jasne, że do wejścia do dalszej rundy niezbęd-
ne będzie zwycięstwo w ostatnim pojedynku 
fazy grupowej z faworytami turnieju – drużyną  
ORA Gdańsk.

Ambicja reprezentantów Izby Łódzkiej dała 
znać od początku spotkania. Drużyna szyb-
ko wyszła na prowadzenie, a po kilku minu-
tach meczu wynik ustalony był na poziomie 
3 : 1. Nasi reprezentanci w pełni go kontro-
lowali, marnując jednak kolejne cztery sytu-
acje do podwyższenia prowadzenia. Niestety, 

stara piłkarska prawda mówi, że niewykorzy-
stane okazje się mszczą. Mimo zdecydowanej 
przewagi na boisku naszej drużynie zabrakło 
szczęścia. Na osiem sekund przed końcem me-
czu drużynie ORA Gdańsk udało się doprowa-
dzić do wyrównania. Wynik 3 : 3 oznaczał zwol-
nienie rywalom miejsca w półfinale. Należy 
jednak pogratulować naszej drużynie ambicji.

Ostatecznie turniej wygrała drużyna gospo-
darzy – Temida Elbląg. Drugie miejsce zajął 
zespół ORA Warszawa, zaś trzecia lokata 
przypadła drużynie ORA Toruń. Mamy na-
dzieję, że również w tym roku Okręgowa Izba 
Adwokacka w Gdańsku zorganizuje turniej.  

Turniej odbył się jeszcze w listopadzie 2016 r. 
Impreza od kilku lat gromadzi przedstawicieli 
zawodów prawniczych z całej Polski, chętnych 
do spotkania i rywalizacji na boisku. 

VI Elbląski Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Dziekana  
Okręgowej Rady Adwokackiej  
w Gdańsku

Gooooool!!!

FOT. ARCHIWUM KOMISJI SPORTU ORAFOT. WWW.SHUTTERSTOCK.COM/DUDAREV MIKHAIL
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FOT. MICHAŁ BOROWSKI (14)

Niech żyje bal!
Środowiska prawnicze w Łodzi spotkały się na V Balu Prawnika, który 
tym razem odbył się w Hotelu Andel’s 17 lutego. Zaproszonych w imieniu 
samorządów prawniczych oraz Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” witali 
sędzia Wiesława Kuberska, dziekani Izb Adwokackich i Radcowskich 
Jarosław Szymański i Grzegorz Wyszogrodzki oraz prezes Izby 
Notarialnej Aleksander Szymański.

W balu wzięło udział ponad 300 osób różnych zawodów. Tym razem poza 
sędziami adwokatami, radcami prawnymi i komornikami byli także nielicz-
ni prokuratorzy. Spotkaliśmy się w doskonałej mieszance środowiskowej 
oraz pokoleniowej. Bawili się starzy i młodzi, „weterani” i ci, co byli po raz 
pierwszy. Zanikły podziały i nieporozumienia, pojawiła się możliwość 
integracji. Szczególnie przy stolikach, których składy wcześniej się nie 
podobierały. Nawiązywano nowe znajomości, była doskonała kuchnia.... 
Były tańce, śpiewy i muzyka... Uwagę zwrócił występ młodych akroba-
tów – także z dobrym programem choreograficznym. Niektóre fragmenty 
przedstawienia rozgrywały się ponad 4 metry nad podłogą. Organizatorzy 
zrobili także konkurs z nagrodami, ufundowanymi przez sponsora im-

prezy. A każdy uczestnik mógł zrobić sobie zdjęcia w karnawałowych  
przebraniach. 

Niestety, mimo że celem imprezy była integracja, w pewnym momencie 
z przyczyn technicznych okazała się niemożliwa. Na sali zrobiło się za gło-
śno. Muzyka zagłuszała rozmowy. Połączenie sali balowej z bankietową 
chyba nie było najlepszym pomysłem. 

Wejście na salę robiło duże wrażenie, a widok z niej na rozbawioną 
Manufakturę tym bardziej. Hotelowe nagłośnienie jednak się nie spraw-
dziło. Pałac Poznańskiego jest bardziej komfortowym wnętrzem i my-
ślę, że następny bal powinien odbyć się tam. Mimo hałasu muzycznego 
impreza była bardzo udana. 

ADW. MICHAŁ 
WOJTYSIAK
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Wakacje w kraju 
kangurów

I oto w styczniu 2016 r. wylądowałam na lot-
nisku w Sydney z krótkim i lakonicznym pla-
nem przejechania tylko odcinka wybrzeża 
z Sydney do Melbourne, by dalej ruszyć do Azji, 
która bardziej pachniała przygodą i egzotyką.

Kilka kolejnych dni zmieniło plany i stały się 
preludium do mojej długiej przygody na anty-
podach, która wciąż nie ma zakończenia.

A to wszystko za sprawą mężczyzny, cam-
pera i Australii, która dała mi pstryczka w nos 
i śmiała mi się w twarz za każdym razem, gdy 
uświadamiałam sobie, jak fantastycznym 
jest krajem do bycia, życia i podróży nie tyl-
ko na emeryturze.

Najpierw zachłysnęłam się Sydney, trafia-
jąc do słynnego Bondi Beach – najlepszej 
części miasta, rozciągniętej wzdłuż wielkiej 
piaszczystej plaży tkwiącej w uścisku skalnych 
klifów. Patrzyłam z niedowierzaniem na tłumy 
opalonych, zdrowych i pięknych ludzi, któ-
rzy od rana rzucali się w fale z deskami lub ka-

jakami, biegali, jogowali, gimnastykowali, pili 
kawę na klifach, wylegiwali się na trawnikach 
i piasku, i uśmiechali w odpowiedzi na każde 
moje spojrzenie.

Potem przyszła nagła okazja obję-
cia w posiadanie campera, którego nowy 
właściciel szukał osoby, która przewie-
zie go z Perth do Sydney – czyli przeciwne-
go zachodniego wybrzeża Australii. W pro-
stej linii to ok. 4000 km. Mi wydłużyła się 
ona do 7000 km, bo zdecydowałam się poje-
chać wybrzeżem – zdążyłam już złapać bakcy-
la na surfing.

Razem z Moniką – łodzianką, z która spo-
tkałam się w Sydney – porzuciłyśmy pla-
ny, zapomniałyśmy o biletach do Indonezji 
i poleciałyśmy odebrać przesyłkę i ruszyć z nią 
w niezapomnianą podróż. Zasmakowałam już 
kiedyś camperowego życia w Nowej Zelandii, 
ale to właśnie Australia okazała się rajem dla 
tego typu podróży. Noclegi przy plażach z wi-

dokiem na ocean, gościnni , pomocni i pogodni 
ludzie, pozdrowienia i pogaduchy z lokalsami 
przy śniadaniu spożywanym na rozkładanych 
krzesełkach, pustkowia i pustynie przeplatane 
parkami narodowymi, najpiękniejsze i naj-
czystsze plaże świata czekające tylko na nas, 
bezdroża i kangury i masa przygód. Najlepsze 
jednak w podróży camperem są wolność i nie-
zależność. Nie trzeba nigdzie dojechać, bo spać 
można wszędzie, nie trzeba wiele planować, 
ani szukać restauracji, gdy ma się ją na pokła-
dzie. To prawdziwa maszyna szczęścia, która 
wystrzeliła nas na inną orbitę.

Moje dwa tygodnie przeszły w dwa  
miesiące. Wyjeżdżałam z Australii czując,  
że to nie koniec i faktycznie po miesiącu znów 
byłam w Sydney. Tu już winne serce i męż-
czyzna. Potem kolejny wyjazd i kolejny po-
wrót, by znów na australijskie lato wprowadzić 
się do kolejnego campera – mniejszej i prost-
szej wersji, ale już mojej (naszej), urządzonej 

Na zadawane mi przez lata pytanie dlaczego nie wybierzesz się 
do Australii? odpowiadałam, że to kierunek na emeryturę i przez 20 lat 
skutecznie się tej koncepcji trzymałam. I niewiele brakowało, bym 
i podczas mojej podróży dookoła świata pominęła tę gigantyczną wyspę. 
Że jednak tym razem Australia była po drodze i w zasięgu połączeń tanich 
linii lotniczych, uznałam ją za dobry przystanek.

i dostosowanej do potrzeb właścicieli. I tym 
sposobem dwoje dorosłych ludzi o średniej 
wieku 41,5 żyło po cygańsku na 6 metrach kwa-
dratowych, z dwoma surfboards1 na pokładzie 
przez ponad 4 miesiące, przejeżdżając kolejne 
tysiące kilometrów – tym razem na północ, 
wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii. Plan 
był, by dojechać na samą północ do Cairns, 
tam sprzedać samochód i zobaczyć, co dalej. 
I choć nie złamały nas żadne trudy i niewygo-
dy, to pokonało nas rekordowo upalne australij-
skie lato. Temperatury w ciągu dnia sięgały po-
nad 40 stopni. Z drzew spadały martwe z upału 
owady, a w nocy ochładzało się do 30 stopni. 
Samochód – bez klimatyzacji nagrzany niczym 
piec – stawał się mało gościnny. Z każdym ko-
lejnym odcinkiem drogi na północ temperatury 
rosły. Gdy dojechaliśmy do ostatniego na tra-
sie surfowego przyczółka, za którym rozciąga 
się już tylko wielka rafa koralowa, gdzie ginie 
fala oraz miejsca dogodne do kąpieli, dopa-
dły nas wątpliwości, czy warto jechać dalej. 
Słysząc od jadących z północy, że tam jeszcze 
cieplej i wilgotniej, i spanie w camperze staje się 
udręką, postanowiliśmy zmienić plan. W tym je-
stem już specjalistką. Zawróciliśmy do Sydney, 
układając nową trasę w przeciwnym kierunku.

Australia, gdzie by się nie było, żyje swoim 
spokojnym i własnym rytmem. Dzień zaczy-
na się tu wcześnie i aktywnie, dlatego nie 
dziwią mnie już hordy dzieci, matek z wózka-
mi, surferów i biegaczy, którzy od 50.30 rano 
mobilizują swoje ciała. Potem obowiązkowo 
kawa, najlepiej na sojowym lub migdałowym 
mleku w kawiarni, bez których Australijczycy 
nie wyobrażają sobie życia. W Sydney w do-
brym tonie jest w przerwie na lunch iść sur-
fować lub joggingować albo przynajmniej iść 
nad ocean, by zjeść kanapkę lub organiczną 
sałatkę na świeżym powietrzu, popijając 

owocowym smoothie2 na bazie wody koko-
sowej. Na piwo do pubu chadza się po pracy, 
czyli koło 16-17, bo w Australii mało kto pracu-
je dłużej. Wcześnie się zaczyna, bo i wcześnie 
kończy – stara brytyjska zasada ostatniego piwa 
przed godz 23 i dzwonka – wciąż jest tu żywa. 
Sklepy, piekarnie, kawiarnie zamykają się 
między 15-16, by wszyscy mogli skorzystać 
jeszcze ze słońca. Życie nocne w małych miej-
scowościach nie istnieje – poza jednym obo-
wiązkowym pubem, gdzie anglosaskim zwycza-
jem sączy się „pint of beer”3 albo kieliszek wina. 
W dużych miastach kilka nocnych klubów dba 
o formę amatorów parkietowych wyczynów, ale 
też ich poranne samopoczucie, zamykając bary 
koło 1.00 w nocy. Do wielu z nich nie wejdziemy 
też później niż przed północą.

W pełni zakosztowałam i ja mojego austra-
lijskiego „slow life”, zaczynając dzień od sko-
ku do oceanu bez deski lub z nią – w zależno-
ści od warunków – albo godzinnego marszu 
przez puste plaże tuż po wschodzie słońca. 
Moja jogowa mata i ja wytarłyśmy najlepsze 
podesty, pomosty, skalne półki i zacienione 
trawniki. Na liście obowiązków było znalezie-
nie prysznica – zewnętrzne są zawsze przy pla-
żach; cichego i darmowego miejsca na nocleg 
i zapełnienie lodówki. Ponieważ podróż nie 
miała daty końcowej, przebiegała swobodnie 
w oparciu o polecenia lokalnych surferów, re-
komendacje biur informacji turystycznej, gdzie 
czekają na każdego tony doskonałych katalo-
gów, map i broszur, internet, a czasem dawali-
śmy się zaskoczyć miejscom przez nikogo nie 
polecanych.

Trasa mojego campera wiodła jednak nie 
tylko przez plaże i stolice surfingu, ale i ma-
giczne parki narodowe, dziewicze lasy, przez 
święte miejsca Aborygenów, kilka gór zdoby-
wanych przed wschodem słońca, wciąż żywe 

mekki hipisów i ich sprawnie działające ko-
muny, najlepsze miejsce nurkowe, choć wcale 
nie na wielkiej rafie, gdzie stanęłam oko w oko 
z rekinami i odkrywałam podwodne jaskinie, 
a na lądzie – wioskę wyznawców Hare Krishna, 
rezerwaty kangurów i szpitale dla koala, galerie 
i muzea Brisbane, betonowe Gold Coast – je-
dyne miejsce, które mi się nie podobało, przez 
eleganckie Noosa i słynne Byron Bay.

Campery, przyczepy, samochody, a nawet i au-
tobusy poprzerabiane na kołowe domy, to au-
stralijska rzeczywistość w każdym zakątku tej 
gigantycznej wyspy. Ich lokatorzy to nie tylko 
turyści, ale przede wszystkim sami Aussie4, 
którzy uwielbiają campingować i biwakować. 
W okresach świąt, wakacji i ferii nie hotele 
i pensjonaty się wyprzedają, ale pola campin-
gowe i caravan parks5.

Przez wszystkie miesiące spędzone w campe-
rze podpatrywałam i poznawałam setki wiel-
bicieli i właścicieli kołowych domów. To ludzie 
w każdym wieku i z różnymi budżetami i ocze-
kiwaniami, których łączy wspólna potrzeba ce-
lebracji wolności i niezależności – co daje tylko 
camper. Byli i tacy, którzy niczym prawdziwi 
Cyganie latami żyli we własnoręcznie zbudo-
wanych i przystosowanych do potrzeb oraz 
upodobań samochodach, vanach i autobusach.

Czy to wystarczy na zachętę? Proszę nie cze-
kać do emerytury ale ruszać camperem na pod-
bój krainy kangurów. „See you in Australia 
mate”6. 
_________
1. Deska surfingowa
2. Gęsty napój przygotowany ze zmiksowanych owoców lub 

warzyw
3. Piwo z nalewaka
4. Popularne określenie na Australijczyków
5. Gigantyczne campingi przygotowane pod przyczepy z zapleczem 

kuchennym, pralniami, a nawet basenem czy kortami lub 
boiskami sportowymi

6. Do zobaczenia w Australii brachu – „mate” to klasyczne i nader 
popularne określenie w Australii, pozwalające wszędzie na świe-
cie rozpoznać Aussie
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