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Od kilku miesięcy słyszę pytanie, po co nam samorząd. Mam tym ra-
zem nieco schizofreniczną rolę bycia adwokatem, ale i osobą działa-
jącą w samorządzie, więc z jednej strony jestem osobą wychowaną 
na aplikacji samorządowej i pracującą w nim od początku kontaktu 
z adwokaturą, a z drugiej będąc adwokatem z dziesięcioletnim dorob-
kiem obserwuję samorząd z zewnątrz, widząc jego słabości, ale przede 
wszystkim przemianę od 2005 r. i co tu ukrywać kryzys, jaki przeży-
wa. Powodów kryzysu jest wiele. Jednym z nich jest otwarcie zawodu 
w 2005 r., drugim – zmiana pokoleniowa, innym – nieprawdopodob-
ny rozwój technologiczny dający możliwości przepływu informacji 
z prędkością światła, a więc i równie szybką możliwość zorganizowania 
się w mediach społecznościowych. Wydaje się więc, że bez samorzą-
du dałoby się żyć, jak każdy inny przedsiębiorca. Płacić świadczenia 
publiczne, mieć swój własny prywatny marketing i działać na zasadach 
zwykłej konkurencji rynkowej. 

Po co więc nam samorząd? Słowo samorząd – to samodzielne rzą-
dy. Taka mini demokracja. Czyli oczekuję zarządzania i dbania o nasze 
interesy. Naszym interesem – co tu dużo mówić – jest utrzymanie się 
na rynku. I to jest główny cel samorządu na dziś i tego od samorządu 
oczekuję ja jako szeregowy adwokat. Dlatego samorząd powinien 
położyć nacisk na kształcenie. Czy jednak w formie doskonalenia 
zawodowego polegającego na zbieraniu obowiązkowych punktów, 
czy rzeczywistej możliwości kształcenia i doskonalenia się stosownie 
do potrzeb rynku. Nie wiem do końca jak to osiągnąć. To pytanie 
do tych, którzy będą w przyszłej ORA zajmowali się doskonaleniem 
zawodowym, ale jak dla mnie jest to jedna z tych kwestii, która winna 
być podstawową. Druga to promocja zawodu. Długofalowa eduka-
cja społeczna na wielu polach. Ta promocja została zapoczątkowana 
w roku 2013 r. tzw. akcję wizerunkową i jest w zasadzie cały czas w ja-
kiejś formie kontynuowana. Na pytanie po co nam samorząd nasuwa 
się odpowiedź, że właśnie między innymi po to, aby w nieskończo-
ność i do znudzenia, w sposób spójny (przynajmniej w obrębie Izby) 
promować zawód adwokata. Nic tak nie kształtuje pozycji na rynku, 
jak zwrócenie uwagi na potrzeby klienta, a następnie informowanie/
edukowanie klienta, gdzie i przez kogo jego potrzeby będą realizo-
wane. I waśnie w tych kategoriach należy myśleć o promocji zawodu. 
Samorząd to także sądownictwo dyscyplinarne. Wydawało się jeszcze 
jakiś czas temu, że to sprawa już dość oczywista, że wykonywanie 
określonych zawodów wiąże się z wewnętrzną odpowiedzialnością 
dyscyplinarną. A jednak na zawody prawnicze cały czas chrapkę mają 
struktury państwowe. Patrząc na doświadczenia sędziów w tym za-
kresie, sposób w jaki są traktowani przez tzw. Izbę Dyscyplinarną SN, 
chyba nikt nie ma wątpliwości, że sądownictwo dyscyplinarne daje 
swego rodzaju immunitet, wynikający z głębokiej znajomości specy-
fiki wykonywanego zawodu. Integracja. Czy jest ważna? Na pierw-
szy rzut oka to przecież głównie spotkania towarzyskie. Jednak każdy 
z nas wie, że ten zawód to często spacer po linie między drapaczami 
chmur. Poduszka w postaci pomocnej, przyjacielskiej dłoni koleżanki 
czy kolegi jest często bezcenna. Pomoc merytoryczna także. Po prostu 
po ludzku w takiej społeczności lepiej się pracuje. Owszem są osoby, 
które lepiej funkcjonują w pojedynkę, jednak wydaje się, że ci, którzy 
idą do adwokatury, gdzieś w środku także tego potrzebują. Wspólno-
ty. Człowiek to zwierzę stadne. Ten numer KRONIKI ma charakter 
wyborczy, więc znajdziecie w nim Państwo szereg pomysłów, planów, 
programów pokazujących, dlaczego jednak samorząd jest ważny i jest 
nam potrzebny. Ja uważam, że jest niezbędny. Mam nadzieję, że wraz 
z kandydatami na dziekanów ORA oraz innymi kandydującymi do or-
ganów ORA, przekonamy tych, którzy uważają inaczej. Do zobaczenia 
na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Łodzi. 

adw. katarzyna piotrowska-mańko
redaktor naczelna
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Idę dalej
KOŃCZĄCY DRUGĄ KADENCJĘ DZIEKAŃSKĄ  

JAROSŁAW ZDZISŁAW SZYMAŃSKI  
W ROZMOWIE Z KATARZYNĄ PIOTROWSKĄ-MAŃKO

katarzyna piotrowska-mańko
/ adwokat, redaktor naczelna KRONIKI

KATARZYNA PIOTROWSKA-MAŃKO: 
PIERWSZE Z MOICH PYTAŃ MOŻE BRZMIEĆ 
DOŚĆ BANALNIE, ALE MYŚLĘ, ŻE NALEŻY 
JE ZADAĆ PRZY TEGO RODZAJU WYWIADZIE, 
PODSUMOWUJĄCYM FRAGMENT ŻYCIA, 
FRAGMENT PRACY I PEWIEN ZNACZĄCY 
OKRES – PO CO SIĘ ZOSTAJE DZIEKANEM? 
DLACZEGO PAN CHCIAŁ ZOSTAĆ DZIEKANEM?

jarosław zdzisław szymański: To nie jest wcale ba-
nalne pytanie. Podjąłem w 2012 r. taką decyzję, ponieważ 
chciałem wprowadzić nową filozofię funkcjonowania 
urzędu dziekana oraz organów samorządu adwokackie-
go na poziomie izbowym oraz zmienić naszą rzeczywi-
stość adwokacką w izbie łódzkiej, i to w wielu wymiarach. 
Jako dziekan uzyskiwałem możliwości sprawcze. Jak po-
wiedziałem na pierwszym konstytuującym posiedzenia 
ORA w 2013 r. do jej nowo wybranych członków – nie przy-
szliśmy tutaj dla własnego splendoru, ale do ciężkiej pracy 
dla naszego środowiska. 

NA PEWNO PAMIĘTA PAN SWOJE PLANY, SWÓJ 
PROGRAM Z 2013 R. JAK WIELE JEGO PUNKTÓW 
UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ? 

Oczywiście świetnie pamiętam mój program, ponieważ 
do dzisiaj go realizuję z żelazną konsekwencją i uporem. 
Proszę zauważyć, że od 2013 r. we wszystkich sprawozda-
niach dziekańskich przygotowywanych na coroczne Zgro-
madzenie Izby zawsze według tego samego punktowego 
schematu przedstawiałem wykonywania zadań rocznych 
według założeń, które były dla mnie priorytetami funk-
cjonowania władz samorządu adwokackiego w Łodzi, 
od kwestii godnościowych dotyczących wykonywania za-
wodu (jedno z pierwszych moich wystąpień to załatwie-
nie raz na zawsze sprawy rewizji adwokatów na bramkach 
przy wejściu do sądów) poprzez sprawy codziennych 
warunków pracy adwokatów w sądach i innych instytu-
cjach i organizacyjnych udogodnień, odnowienie poczu-
cia wspólnoty adwokackiej i zakończenie podziału, wtedy 
bardzo silnego, „młodzi–starzy”, integrację izby poprzez 
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m.in. sprawny obieg informacji (system mailowych komu-
nikatów), a skończywszy na podniesieniu naszego prestiżu 
w odbiorze społecznym oraz u naszych instytucjonalnych 
partnerów (np. akcja wizerunkowa, edukacji prawnej, in-
tegracja z samorządami zawodów zaufania publicznego, 
uczestnictwo adwokatury w ważnych wydarzeniach spo-
łecznych i kulturalnych w mieście, a także ich kreowanie 
w siedzibie ORA w Łodzi – wieczory niepodległości, kon-
certy, wykłady okolicznościowe, konferencje, wernisaże 
i spotkania z biznesem).

Z pierwotnego mojego programu wyborczego zostało 
generalnie wszystko wypełnione i słowa dotrzymałem. 
Myślę z perspektywy czasu, że mój program nie uległby 
istotnej zmianie. 

CZY JEST COŚ, CO SIĘ NIE UDAŁO? 
Nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń inwestycyj-
nych, których możliwość realizacji powstała już po moim 
wyborze na urząd dziekana. Myślę o zakupie nieruchomo-
ści na potrzeby naszej nowej siedziby, czyli przepięknej 
Willi Richtera. Nie udało się ze względów budżetowych 
przeprowadzić drugiego etapu remontu, tj. przystosowa-
nia poddasza na potrzeby biura ORA oraz przebudowy 
schodów. Nie udało się również zakupić od miasta trzeciej 
części nieruchomości, którą dzierżawimy, tj. pasa gruntu 
naprzeciwko bramy wjazdowej. Udało się natomiast doku-
pić pas gruntu z tyłu naszej głównej działki, aby zniechęcić 
potencjalnych nabywców dzierżawionego pasa gruntu. 

CZY TERAZ, Z PERSPEKTYWY TYCH KILKU 
LAT, PROGRAM WYGLĄDAŁBY INACZEJ? 
A MOŻE WYDARZYŁO SIĘ COŚ, CZEGO 
PAN NIE PRZEWIDZIAŁ?

Chociaż – jak Pani Mecenas pamięta – byłem wybie-
rany na dziekana pod hasłem „dziekan na trudne cza-
sy”, to chyba nikt z nas ( ja na pewno) nie spodziewał 
się, aż tak „dobrej zmiany” oraz zarazy o skali globalnej. 
Właśnie przez pandemię nie mogliśmy do końca zreali-
zować planów inwestycyjnych w Willi Richtera, a przy-
najmniej ich części, oraz straciliśmy dobrą sytuację jako 
wynajmujący z przychodami z lokali w starej siedzibie 
ORA przy ul. Piotrkowskiej. Nie przewidziałem bardzo 
bolesnej wizerunkowo dla całej społeczności sprawy tzw. 
zaświadczeń lekarskich. Nie przewidziałem, że Okręgowa 
Rada Adwokacka w Łodzi, adwokaci łódzcy będą musie-
li – w XXI wieku w demokratycznym i wolnym państwie, 
leżącym w centrum Europy i należącym do Unii Europej-
skiej – upominać się o przestrzeganie tak kardynalnych 
zasad jak praworządność.

JAK NA PRZESTRZENI TYCH LAT ZMIENIŁO 
SIĘ ŚRODOWISKO ADWOKACKIE W ŁODZI, 
CZY W OGÓLE SIĘ ZMIENIŁO? CZY WIDZI 
PAN ISTNIEJĄCE PODZIAŁY MIĘDZY LUDŹMI, 
A MOŻE WEDŁUG PANA ICH NIE MA? 

Truizmem jest twierdzenie, że adwokaci jako grupa za-
wodowa są częścią społeczeństwa i podlegają wszystkim 
procesom o charakterze ogólnospołecznym. Oczywiście, 

wydarzenia polityczne radykalnie zmieniły w czasie ostat-
nich lat sytuację społeczną w kraju i otoczenie prawne, 
w którym zawodowo funkcjonujemy. W kraju ze wzglę-
dów politycznych, ideologicznych i światopoglądowych 
nastąpiły potężne podziały w społeczeństwie – moim 
zdaniem – niespotykane od czasu stanu wojennego, 
a może większe. Adwokaci są również pod tym wglą-
dem zróżnicowani, ale nie powiedziałbym, że podzieleni, 
przynajmniej tego w Izbie Łódzkiej – w przeciwieństwie 
do innych izb – nie widać na co dzień. To co jednak łą-
czy – przynajmniej zdecydowaną większość – to poczucie 
etosu adwokackiego oraz szacunek dla wartości, na któ-
rych ufundowana jest adwokatura i naszej roli społecz-
nej ochrony praw i wolności obywatelskich. Udało się 
zniwelować podział „młodzi–starzy”, czego najlepszym 
dowodem jest liczna młodych, prężnych i kreatywnych 
adwokatów, która po moim wyborze na dziekana przyjęła 
zaproszenie do pracy na rzecz samorządu i w wielu ko-
misjach ORA znalazła miejsce do realizacji swoich świet-
nych pomysłów oraz współtworzenia oblicza łódzkiego 
samorządu. Adwokatura ze względu na olbrzymią prze-
mianę pokoleniową oczywiście, że się zmieniła. Zmiana 
ta polega na zmianie mentalności w podejściu do zawo-
du w zakresie chociażby korzystania z narzędzi i nowych 
technologii, innego podejścia do zasad etyki, takich jak  
zakaz reklamy.

NAPRAWDĘ UWAŻA PAN, ŻE ETOS ADWOKACKI 
TO TAK ISTOTNA KWESTIA, KTÓRA NA CO DZIEŃ 
ŁĄCZY ADWOKATÓW? TYCH NOWYCH 
I TYCH – NAZWIJMY TO – ZE SPORYM STAŻEM? 
CZY SŁOWO ETOS NIE JEST JUŻ PRZEBRZMIAŁE, 
A DLA MŁODSZYCH POKOLEŃ 
NIE JEST RELIKTEM, PRZESZKADZAJĄCYM 
W SPRAWNYM DZIAŁANIU? CZY NIE NALEŻY  
REDEFINIOWAĆ TEGO POJĘCIA?

Etos adwokacki nie jest reliktem. Nie wyobrażam sobie 
ani adwokata, ani lekarza bez etosu. Dlaczego etos miał-
by przeszkadzać w sprawnym działaniu? Moim zdaniem 
właśnie chodzi o to, aby kryterium sprawnego działania, 
bardzo często utożsamianego ze skutecznym, nie było 
dominującym elementem w wykonywaniu zawodu adwo-
kata. To zawód zaufania publicznego, którego nie można 
wykonywać zgodnie z zasadą: „cel uświęca środki”. Z tych 
względów nie ma potrzeby redefiniowania pojęcia etosu, 
a także odrywania go od aktualnych warunków wykony-
wania zawodu adwokata. 

JAK OCENIA PAN OBECNIE OTWARCIE 
ZAWODU ADWOKATA W 2005 R.? NA ILE BYŁO 
TO NIEUNIKNIONE? CZY W TOKU TYCH 
DWÓCH KADENCJI MUSIAŁ PAN ZMIERZYĆ SIĘ 
Z TYM ZAGADNIENIEM? W JAKI SPOSÓB? 

Tzw. otwarcie zawodu oceniałem i oceniam negatywnie, 
ale wyłącznie w jednym aspekcie, a mianowicie sposobu, 
w jaki to uczyniono. Zgodnie z „dobrą” tradycją władzy 
wylano dziecko z kąpielą. Państwo odebrało samorządowi 
adwokackiemu wyłączną kompetencję przeprowadzania 
egzaminu samorządowego na aplikację adwokacką. Egza-
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min państwowy ograniczono jedynie do testu, w pierw-
szych latach o dość niskim poziomie merytorycznym, 
aby jak najwięcej osób zdawało egzamin wstępny na apli-
kacje prawnicze i w ten chromy sposób starano się roz-
wiązać problem nadprodukcji prawników wypuszczanych 
na rynek pracy przez różne uczelnie wyższe. W okresie 
moich kadencji dziekańskich minęła już ta „fala tsunami”, 
która stawiała przed samorządem nowe wyzwania i trud-
ności organizacyjne w szkoleniu aplikantów i nie miałem 
już w moim doświadczeniu – jako dziekan – z tym zjawi-
skiem problemów. 

NO JEDNAK PAN MIAŁ, PONIEWAŻ 
TO WŁAŚNIE PODCZAS PANA KADENCJI 
TE OSOBY STAWAŁY SIĘ ADWOKATAMI. 
MA PAN ŚWIADOMOŚĆ, ŻE WIELE Z OSÓB, 
KTÓRE Z PANEM PRACOWAŁO PRZEZ TE OSIEM 
LAT, TO WŁAŚNIE TA „FALA TSUNAMI” TYLKO 
JUŻ NA LĄDZIE?

Oczywiście, że ma Pani Mecenas rację. Jako adwokaci, któ-
rzy włączyli się w pracę samorządową na rzecz wspólnoty 
adwokackiej, te osoby wybitnie się sprawdziły. 

TEMAT NASZEJ INWESTYCJI W MAJĄTEK 
CAŁY CZAS WYWOŁUJE DYSKUSJE. 
CZY Z PERSPEKTYWY LAT NIE UWAŻA PAN, 
ŻE JAKO IZBA PRZEINWESTOWALIŚMY? 
JAK Z PERSPEKTYWY LAT OCENIA 
PAN ZAKUP WILLI RICHTERA I JEDNOCZESNE 
UTRZYMYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZY 
PIOTRKOWSKIEJ? CO RADZIŁBY PAN NOWEMU 
DZIEKANOWI, NOWEJ RADZIE? 

Zakup Willi Richtera uważam za wyjątkowo szczęśliwe wy-
darzenie w historii adwokatury łódzkiej. Los nam sprzyjał. 
Był to też klasyczny przykład tego, jakie znaczenie ma po-
zycja adwokatury łódzkiej w przestrzeni publicznej i mo-
delowe relacje z innymi instytucjami publicznymi. Byliśmy 
ocenieni jako partner wiarygodny pod każdym względem, 
który zapewnia, że zabytkowy obiekt stanowiący cząst-
kę spuścizny kulturowej naszego miasta znajdzie godne-
go i odpowiedzialnego właściciela. Warto przypomnieć, 
że wszystkie kluby w Radzie Miasta – ponad podziałami 
politycznymi – głosowały za sprzedażą nam nierucho-
mości. Nie można mówić o przeinwestowaniu, ponie-
waż zarówno warunki cenowe, jak i kredytowe były 
dla nas bardzo korzystne. Do czasu pandemii przychody  
uzyskiwane 

z najmu lokali z naszego budynku na ul. Piotrkowskiej 
w pełni pokrywały raty kredytowe. Obecnie mamy z na-
jemcami problemy ze względu na sytuację pandemii i za-
mrożenie działalności kawiarni i restauracji, ale wierzę, 
że jest bliżej końca niż początku zarazy i sytuacja powróci 
do normy. Zwracam również uwagę, że do czasu pandemii 
nie utrzymywaliśmy równocześnie dwóch nieruchomości, 
ponieważ nieruchomość przy Piotrkowskiej była samofi-
nansująca się z pobieranych czynszów. 

Nowemu dziekanowi nic nie będę doradzał. Nie wypada, 
chyba że zwróci się o radę, tak jak ja to czyniłem, radząc 
się moich poprzedników. Teraz mogę tylko przypomnieć 

maksymę – samorząd majątkiem stoi. Lepiej czerpać do-
chody z nieruchomości, niż ją sprzedać. Takiej zasadzie 
hołdowałem.

JAK OSTATNI ROK, DZIWNY, PANDEMICZNY, 
WPŁYNĄŁ NA PEŁNIENIE FUNKCJI? SPRAWUJE 
JĄ PAN JUŻ BLISKO SIEDEM MIESIĘCY 
DŁUŻEJ, NIŻ TRWA KADENCJA. CO BYŁO 
NAJTRUDNIEJSZE? 

Pandemiczny rok w sposób fundamentalny wpłynął 
na pełnienie funkcji dziekana. ORA musiała wprowadzić 
tzw. program oszczędnościowy i ograniczenia budżetowe 
uniemożliwiły realizację wielu nowych projektów oraz kon-
tynuowanie starych. Nie mogliśmy już spotykać się nor-
malnie w siedzibie ORA z różnych okazji, jak szkolenia, 
konferencje, wieczór niepodległości czy wigilia adwoka-
cka. Na moje dyżury dziekańskie przybywało też znacz-
nie mniej osób. Dużą część pracy – podobnie jak wszy-
scy – musiałem wykonywać zdalnie. Ale najtrudniejsze 
dla mnie była zła atmosfera wynikająca z pandemii, tj. fru-
stracja, zniechęcenie i nerwowość. Niestety, również wśród 
niektórych członków ORA.

GDZIE UMIEJSCOWIŁBY PAN IZBĘ ŁÓDZKĄ 
NA MAPIE ADWOKATURY POLSKIEJ 
W KONTEKŚCIE JEJ ZNACZENIA? 
CZY SPADLIŚMY NA OBRZEŻA, CZY RACZEJ 
PRETENDUJEMY DO CENTRUM? 

Jednym z moich punktów wyborczych w 2013 r. było pod-
niesienie prestiżu Izby Łódzkiej. Wierzyłem, że można 
to uzyskać jedynie poprzez pracę i świadectwo własnego 
przykładu. Nie mnie oceniać do końca, jak Izba jest po-
strzegana w kraju. Jeśli jednak przyjąć jako jeden z dość 
oczywistych kryteriów takiej oceny liczbę przedstawicieli 
Izby we władzach naczelnych adwokatury, to przypomi-
nam, że mamy poza dziekanem dwóch członków Izby 
w NRA oraz dwóch w WZA, nie licząc naszych przedsta-
wicieli w komisjach tematycznych NRA oraz udział w pra-
cach komisji parlamentarnych. Warto również wspomnieć, 
że jesteśmy w adwokaturze polskiej liderem w integracji 
samorządów zawodów zaufania publicznego. Byliśmy pre-
kursorami akcji wizerunkowej, którą recypowało wiele izb. 
Moim skromnym zdaniem jesteśmy szanowani za kreatyw-
ność i umiejętność organizacji oraz konsolidacji środowi-
ska wokół określonych celów. To powinno mówić samo 
za siebie. 

CHCIAŁ PAN, ABY KOLEJNY KRAJOWY ZJAZD 
ADWOKATURY ODBYŁ SIĘ W ŁODZI. CZY JEST 
PAN ROZCZAROWANY OSTATECZNĄ DECYZJĄ 
PODJĘTĄ PRZEZ NRA? 

Moim marzeniem i ambicją było, aby XIII KZA odbył się 
w Łodzi. Nigdy Izba Łódzka jako jedyna z dużych Izb w kra-
ju nie dostąpiła tego zaszczytu. Poza tym w 2020 r. przypa-
dała 10. rocznica tragicznej śmierci Pani Prezes NRA adw. 
Joanny Agackiej-Indeckiej i uważałem, że organizacja 
zjazdu w Łodzi – w jej rodzinnej Izbie – byłaby pięknym 
symbolicznym gestem władz naczelnych adwokatury. 
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Niestety, stało się inaczej. Czy byłem rozczarowany? 
To za mało powiedziane. Byłem zdruzgotany i przeży-
łem to jako moją osobistą porażkę, również w aspekcie 
czysto ludzkim – koleżeńskim, jeśli chodzi – najdeli-
katniej to ujmując – o słowność niektórych koleżanek  
i kolegów z NRA.

JAK OCENIŁBY PAN, OPISAŁ, OKRĘGOWE RADY 
ADWOKACKIE, Z KTÓRYMI PRZYSZŁO PANU 
PRACOWAĆ? CZY TE DWIE KADENCJE RÓŻNIŁY 
SIĘ OD SIEBIE? 

Różniły się. Pierwsza ORA kadencji 2013 – 2016 to najmłod-
sza metrykalnie Rada w dotychczasowej wówczas historii 
Izby. Wszyscy pełni entuzjazmu do pracy, kreatywni, z fan-
tastycznymi pomysłami i wigorem. Wspólnie wchodziliśmy 
na całkowite nowe obszary tematyczne jak dynamiczna 
obecność adwokatury w przestrzeni publicznej, w tym me-
dialnej, wprowadzenie innowacyjnych form komunikacji 
społecznej adwokatury, akcja wizerunkowa czy edukacji 
prawnej. Nikt nie spieszył się na posiedzeniach ORA, które 
potrafiły trwać od godziny 18 do 23. Wspominam ten okres 
ze szczególnym sentymentem. 

Druga ORA kadencji 2016 – 2020 to w połowie ci sami 
członkowie, ale już inna Rada. Chociaż również bardzo 
młoda, to bardziej już doświadczona i inaczej w związ-
ku z tym pracująca. Myślę, że nie tak entuzjastycznie 
jak pierwsza. Oczywiście zostały wybrane do Rady osoby 
nowe o niesamowitym potencjale pracowitości i kompeten-
cji, jak Magda Eckersdorf, Magdalena Matusiak-Frącczak, 
Aleksandra Bierzgalska, Michał Wojtysiak, no i Pani. Pań-
stwa praca w radzie była wartością samą w sobie i bardzo 
wzbogacała pracę Rady, moja ocena dotyczy jednak pracy 
całego organu. 

W okresie pandemii pojawiły się niestety, co wcześniej 
nigdy się nie zdarzyło w ORA w okresie mojego dziekań-
stwa, pewne podziały, animozje, które interpretuję jako 
związane z ogólną atmosferą wywołaną pandemią i po-
czuciem rozdrażnienia czy frustracji, może po części ry-
walizacją przedwyborczą.

A MOŻE DOBRZE, ŻE SĄ TARCIA? MÓWI 
SIĘ, ŻE KONFLIKT JEST POCZĄTKIEM 
I ELEMENTEM ROZWOJU.

Oczywiście z teoretycznego punktu widzenia z przeciw-
stawiania się różnych poglądów tworzy się nowa wartość 
i ponad wszelką wątpliwość jest to pożyteczne, bo kon-
struktywne. Natomiast to zjawisko, o którym mówiłem 
z okresu pandemii w moim najgłębszym przeświadczeniu 
nie sprzyjało w budowaniu korzystnej atmosfery do współ-
pracy. A to już jest różnica. 

JAKIE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W TRAKCIE 
TRWANIA TYCH DWÓCH KADENCJI ZOSTAWIŁY 
W PANU ŚLAD? Z CZEGO JEST PAN DUMNY, 
A CO CHCIAŁBY PAN POPRAWIĆ? 

Najważniejsze wydarzenia to niewątpliwie wszystkie 
nowatorskie pomysły adwokatury łódzkiej, wysoko oce-
niane również w kraju, np. akcja wizerunkowa, która, 

co oczywiste, stała się codziennością i wymaga doskonale-
nia na miarę czasów i nowych technologii, inwestycja – za-
kup Willi Richtera. To również znakomita instytucjonalna 
współpraca z władzami miasta Łodzi i Zgierza oraz sąda-
mi i prokuraturami na poziomie Prokuratury Okręgowej 
i Regionalnej, to najwięcej konferencji w historii Izby 
Łódzkiej. Jestem dumny z zaufania, jakie zdobyłem, jeśli 
je mierzyć liczbą wizyt koleżanek i kolegów adwokatów 
na cotygodniowych dyżurach dziekańskich, i to w roż-
nych sprawach. Największym jednak kapitałem, z które-
go najbardziej jestem dumny, to zainspirowanie młodych 
adwokatów do pracy na rzecz samorządu i zbudowanie 
wspólnoty „łódzkiej wspólnoty adwokackiej” oraz wyka-
zanie, że samorząd istnieje po to, aby pomagać adwokatom 
i dbać o ich interesy grupowe. 

Jeśli można mówić o śladzie pozostawionym we mnie 
przez te prawie osiem lat, to niewątpliwie satysfakcja z tego, 
że w 2016 r. po raz pierwszy w historii Izby Zgromadze-
nia w zasadzie przez aklamację powierzyło mi kierowanie 
Izbą na kolejną kadencję. To satysfakcja z poczucia wypeł-
nienia zobowiązania, jakie zaciągnąłem wobec koleżanek 
i kolegów i wykorzystania szansy, o jaką prosiłem w 2013 r. 
w czasie mojego przemówienia na Zgromadzeniu i któ-
rą otrzymałem. Ale także to zupełnie innego rodzaju ślad 
we mnie, to nabranie innej perspektywy życiowej i pokory 
wobec losu poprzez pryzmat 44 pogrzebów adwokackich, 
w których uczestniczyłem i na których wygłaszałem po-
żegnania w imieniu adwokatów łódzkich. To pozostanie. 

Pragnąłbym zmienić przegraną decyzję o nieprzyznaniu 
Łodzi organizacji XIII KZA oraz móc wykonać wszystkie 
etapy remontu Willi Richtera i nowej aranżacji naszego 
ogrodu, która w projekcie istnieje. To również niezrealizo-
wany pomysł wynajęcia początkującym adwokatom na za-
sadach koleżeńskich w aspekcie finansowym pomieszczeń 
na piętrze budynku przy Piotrkowskiej 63 w celu ich spot-
kań z klientami, który przedstawiłem na Zgromadzeniu 
Izby w 2013 r.

CZY PONAD SIEDEM LAT SPRAWOWANIA 
FUNKCJI DZIEKANA ORA PANA ZMIENIŁO? 
CZY POZOSTAŁO COŚ, CO NIGDY SIĘ 
NIE ZMIENI?

Te lata zmieniły mnie jako człowieka, ponieważ stałem się 
przez pryzmat wielu doświadczeń i interakcji człowiekiem 
bardziej pokornym i tolerancyjnym dla ludzkich błędów 
i ułomności, ale nie moich własnych oraz nie kosztem 
pryncypiów, które wyznaję. Co prawda i tak niektórzy 
twierdzą, że „jeńców nie biorę”, ale to jest dalekie od rze-
czywistości. Jako indywidualista poprzez rezygnację z czę-
ści własnego ego nabyłem większej umiejętności w koope-
racji zespołowej oraz dystansu do samego siebie. 

Nie zmieniła się natomiast we mnie potrzeba kreacji rze-
czywistości, stąd kandydowanie na stanowisko prezesa 
NRA, aby zmienić adwokaturę polską, oraz moja wiara 
w ludzi i dobrą stronę ich natury, choć bywają momenty 
ciężkiej próby mojej wiary. Jestem jednak optymistą an-
tropologicznym, kocham ludzi i uwielbiam z nimi prze-
bywać. Nie zmieniły się wysokie wymagania od samego 
siebie, ale także od innych, choć – jak mówiłem – stałem 
się bardziej wyrozumiały i tolerancyjny. 
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OGŁOSIŁ PAN ZAMIAR KANDYDOWANIA 
NA PREZESA NRA. SKĄD TA MYŚL? 
JAKĄ ADWOKATURĘ CHCIAŁBY PAN TWORZYĆ, 
JAKĄ KIEROWAĆ? 

Zdecydowałem się kandydować na stanowisko prezesa 
NRA, aby zmienić oblicze funkcjonowania samorządu 
adwokackiego, jak to uczyniłem z koleżankami i kolega-
mi w Łodzi. Uważam, że to ostatni moment, że za chwilę 
dojdziemy do granicy, za którą nie będzie już samorzą-
du adwokackiego i spowodują to sami adwokaci, którzy 
obecnego systemu i sposobu funkcjonowania samorządu 
nie akceptują. Staliśmy się w wielu wypadkach urzędnika-
mi samorządowymi, oderwanymi od spraw codziennych, 
z którymi borykają się adwokaci. W opinii części środowi-
ska działacze samorządu „żyją i działają nie dla samorządu 
jako dobra wspólnego, tylko żyją z samorządu jako źródła 
synekur i apanaży”. Jeśli przyjąć, że jest to opinia krzyw-
dząca, to winą samorządu jest nieumiejętność komunikacji 
z adwokatami.

Chciałbym, aby samorząd adwokacki składał się bardziej 
z ludzi z pasją społeczną niż technokratów prawa. Ludzi, 
którzy mają doskonałe rozeznanie w oczekiwaniach i po-
trzebach środowiska oraz wizję, jak te cele osiągnąć. Ludzi, 
którzy będą mniej kreować siebie i swój nienaganny wi-
zerunek medialny, a bardziej sprawy, w których na rzecz 
wspólnoty adwokackiej działają. Samorząd adwokacki 
musi być pomocny adwokatom w tworzeniu warun-
ków wykonywania przez nich zawodu i w zapewnieniu 
im w tym bezpieczeństwa, przede wszystkim prawnego, 
oraz godnie i skutecznie reprezentować ich interesy. Tylko 
wtedy odzyska ich zaufanie i poczucie sensu jego istnienia 
oraz przynależności do niego. Takie jest moje główne hasło 
wyborcze: „Odzyskać zaufanie i serca adwokatów”.

CZY WEDŁUG PANA ADWOKATURA STOI 
NAD PRZEPAŚCIĄ, CZY JESTEŚMY NA JAKIMŚ 
KOLEJNYM ETAPIE EWOLUCJI ADWOKACKIEJ? 

Istniejąca w kraju sytuacja polityczna niewątpliwie jest 
szkodliwa dla tzw. rządów prawa. Adwokaci, ale nie tylko 
my, w ogóle prawnicy, są predestynowani i predysponowa-
ni do reprezentowania szczególnej wrażliwości w aspekcie 
praworządności. 

JAK ODNIESIE SIĘ PAN DO MIEJSCA  
ADWOKATURY, ADWOKATÓW 
W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI.  
POLITYCZNEJ I SPOŁECZNEJ. 
NA ILE ADWOKATÓW W OGÓLE  
TA SYTUACJA POWINNA OBCHODZIĆ?

Adwokat musi pozostać wierny słowom swojej przysięgi 
i zobowiązaniu ustawowemu nałożonemu na adwoka-
turę mocą przepisu art. 1 ust. 1 PoA, co nie implikuje za-
angażowania adwokata ani adwokatury w bieżącą walkę 
polityczną pomiędzy partiami politycznymi. Winniśmy 
w naszej codziennej pracy dawać świadectwo wartoś-
ciom państwa prawa. Tyle i aż tyle. Mamy nieść pomoc 
prawną potrzebującym i sprzeciwiać się naruszaniu 
przez każdą władzę publiczną prawa, szczególnie praw  
i wolności obywatelskich.

GDYBY PORÓWNAŁ PAN  
ADWOKATURĘ LAT MIĘDZYWOJENNYCH, 
ADWOKATURĘ OKRESU  
STALINOWSKIEGO, OKRESU LAT 80. 
I OBECNĄ – JAKIE OSOBY Z TYCH  
OKRESÓW BYŁYBY DLA PANA AUTORYTETEM? 
NA ILE DZISIEJSZA ADWOKATURA  
MOŻE CZERPAĆ Z UBIEGŁYCH LAT,  
Z UBIEGŁYCH WZORCÓW.  
CO POWINNA KULTYWOWAĆ, 
A CO ZDECYDOWANIE ODRZUCIĆ  
ALBO ZMIENIĆ?

Trudno jest porównać obecną adwokaturę z adwokatu-
rą wspomnianych przez Panią okresów. To zdecydowa-
nie nieporównywalne okresy pod względem kontekstu 
dziejowego w aspekcie politycznym, społecznym, go-
spodarczym, kulturowym, w ogóle cywilizacyjnym. Ad-
wokatura i adwokaci okresu międzywojnia to przede 
wszystkim budowanie po 1918 r. zrębów państwowo-
ści polskiej i tutaj na pierwszy plan wysuwa się rola 
patriotyczna i propaństwowa adwokatów i adwokatury 
w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym. Okres 
lat 30. XX wieku, to okres tzw. rządów pułkowników 
i łamanie zasad praworządnego państwa (proces brzeski)  
i nie tylko.

Okres PRL-u to zupełnie inny okres i wewnętrz-
nie zróżnicowany okres. Okres terroru stalinowskie-
go, który stwarzał dla niepokornych wobec sowie-
ckiego systemu adwokatów bezpośrednie ryzyko 
uwięzienia, a nawet kary śmierci. Okres Gomułki 
czy Gierka to już inne represje przeciwników narzuconego 
nam systemu, to procesy strajkujących robotników Ursusa 
i Radomia z 1976 r. To okres naruszania praw człowieka 
i obywatela i obron działaczy KOR-u i innych środowisk 
opozycyjnych. Wreszcie okres stanu wojennego 1981 r.,  
w którym bardzo wielu adwokatów niosło pomoc prawną 
prześladowanym –  to procesy polityczne przedstawicieli 
opozycji demokratycznej i działaczy związkowych NSZZ 

„Solidarność”. Jednak istota naszego zawodu i jego roli 
społecznej  –  pomimo historycznych zmian sztafażu cy-
wilizacyjnego  –  pozostaje bez zmian. Jesteśmy po to, 
by w odwadze cywilnej, w sposób zgodny z prawem 
i etyką adwokacką nieść pomoc prawną potrzebu-
jącym. Naszymi relacjami z klientami, z instytucjami,  
z naszym społecznym otoczeniem rządzą niezmien-
ne zasady oraz niezmienne prawdy o istocie czło-
wieczeństwa. Z tej perspektywy mogę wspomnieć 
o moim wzorcu adwokata i człowieka o osobie Sta-
nisława Kalinowskiego  –  przedwojennego dziekana  
Izby Lubelskiej, który na żądanie Niemców, aby stwo-
rzył listę proskrypcyjną wszystkich adwokatów po-
chodzenia żydowskiego, wpisał, nie będąc pocho-
dzenia żydowskiego, jedynie swoje nazwisko. Jest 
to wzór humanistycznej postawy, niebywałej prawości,  
odwagi i niezłomności charakteru. Dzisiejsza adwoka-
tura powinna kultywować tradycję etosu zawodowego 
i inteligencji polskiej oraz tradycję patriotyczną i wol-
nościową. W relacjach wewnątrzzawodowych  –  prze-
de wszystkim koleżeńskość (w rozumieniu solidar-
ności i uczciwości zawodowej w relacjach pomiędzy  
adwokatami). 
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Adwokatura 
przyjazna 
Adwokatowi

michał wojtysiak
/ adwokat, członek ORA w Łodzi

ADWOKAT 
MACIEJ LENART, 
KANDYDUJĄCY  
NA STANOWISKO  
DZIEKANA OKRĘGOWEJ  
RADY ADWOKACKIEJ,  
W ROZMOWIE, KTÓRĄ 
PRZEPROWADZIŁ 
MICHAŁ WOJTYSIAK

MICHAŁ WOJTYSIAK: SPOTYKAMY SIĘ 
W BUDYNKU BIUROWYM ZWANYM BRAMĄ 
MIASTA W NOWYM CENTRUM ŁODZI. 
DLACZEGO TU? 

maciej lenart: Ponieważ dla mnie to miejsce jest sym-
bolem kreatywności, ciekawych pomysłów i nowych 
idei. Symbolizuje otwarcie i nowoczesne spojrzenie 
na otaczającą rzeczywistość. Będziemy rozmawiać o ad-
wokaturze, a ja chciałbym, żeby była ona kreatywna, no-
woczesna i otwarta. Chciałbym, żeby w końcu weszła  
w XXI wiek. 

MACIEJU, TO JUŻ PRZESZŁO SIEDEM 
LAT OD MOMENTU, W KTÓRYM WYBRANO 
CIĘ DO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ. 
JAK OCENIASZ TEN CZAS? 

To bardzo ciekawy okres mojego życia. Wiele no-
wych doświadczeń, wiele nauki, wiele dobrych emo-
cji. W minionych siedmiu latach odnieśliśmy –  jako 
łódzki samorząd adwokacki – wiele sukcesów. Moim 
osobistym powodem do dumy jest to, że byłem ich  
uczestnikiem.

CZYM SIĘ ZAJMOWAŁEŚ W TYM OKRESIE? 
Pełniłem i pełnię nadal funkcję pierwszego wicedziekana 
ORA. Do moich głównych obowiązków należy przede 
wszystkim prowadzenie tzw. referatu osobowego Rady, 
nazywanego również referatem skarg, ponieważ właśnie 
ta problematyka w nim dominuje. Przez ten czas rozpo-
znałem około 2000 spraw. Wiele z nich udało się wyjaśnić 
bez konieczności kierowania do rzecznika dyscyplinar-
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nego. Rozwinąłem nowy model rozwiązywania sporów 
między adwokatem a klientem, który nazwałem „mediacją 
dziekańską”. Mam wiele satysfakcji z tego, że w większo-
ści spraw dochodziło do zawarcia ugody, czego efektem 
było cofnięcie skargi lub jej niezłożenie. Jestem prze-
konany, że wiele koleżanek i kolegów uniknęło niepo-
trzebnych nerwów i stresu związanych z postępowa-
niem skargowym, a sprawy zostały załatwione szybko  
i definitywnie. 

JAK CI SIĘ PRACOWAŁO Z TAKIM TYTANEM 
PRACY, JAKIM JEST DZIEKAN JAROSŁAW 
ZDZISŁAW SZYMAŃSKI?

Ciekawie. Mogę śmiało powiedzieć, że od niego  
też się wiele nauczyłem. Przede wszystkim tego, 
że pełnienie tej funkcji to tak naprawdę zarządzanie 
dużą firmą, a dziekan jest w pewnym sensie prezesem 
zarządu. Trzeba mieć wewnętrzną potrzebę działania 
i zmieniania otaczającej nas rzeczywistości, trzeba też mieć  
na to czas. 

A JAK MYŚLISZ – CO BĘDZIE TERAZ, 
PO WYBORACH? CZY TEMPO PRACY SPADNIE?

Nie wiem, dlaczego miałoby spaść. Jeśli zostanę dzieka-
nem Izby, to sądzę, że tempo prac może jeszcze wzrosnąć, 
ponieważ mam wiele pomysłów do zrealizowania, jest 
wiele rzeczy do zrobienia, do usprawnienia lub zmia-
ny. Nowa rzeczywistość pandemiczna i – mam nadzie-
ję – postpandemiczna wymusi na nas jak największe za-
angażowanie w pracę i pomoc całemu środowisku. Świat 
się zmienił, rynek usług prawnych również, niestety ad-
wokatura nie zawsze za tym wszystkim nadąża. To trzeba 
zmienić 

NO WŁAŚNIE. IDĄ WYBORY, A TY OGŁOSIŁEŚ 
POD KONIEC STYCZNIA, ŻE CHCESZ 
KANDYDOWAĆ NA URZĄD DZIEKANA 
ORA W ŁODZI. 

To prawda. Zgłosiłem zamiar kandydowania jako pierw-
szy. Często pytano mnie, czy kandyduję, często zachęcano 
mnie do tego. Szczególnie miło wspominam życzenia skła-
dane mi podczas spotkania wigilijnego w Radzie Adwoka-
ckiej pod koniec 2019 r. Większość z nich, oprócz zdrowia 
i pomyślności, zawierała element wygranych wyborów. 
Epidemia nie zmieniła mojego zamiaru kandydowania 
w żadnym zakresie, wymusiła jednak zmianę co do formy 
prowadzenia kampanii wyborczej. Postanowiłem przenieść 
ją do internetu 

CO CIĘ SKŁONIŁO DO PODJĘCIA DECYZJI 
O KANDYDOWANIU? 

Zacznę od tego, że to nie była łatwa decyzja. Wiele 
nad nią myślałem, miałem świadomość, że będę mu-
siał sporo zmienić w swoim życiu. Funkcja dziekana 
wymaga poświęcenia jej czasu i uwagi. Jestem osobą 
dość metodyczną, zacząłem więc od zreorganizowa-
nia mojej kancelarii, m.in. przyjęcia nowych współ-

pracowników. Mam to już za sobą, wszystko działa 
właściwie, mogę więc poświęcić się tej funkcji z całym 
należnym jej zaangażowaniem. A co mnie skłoniło do de-
cyzji? Złożyło się na nią wiele elementów. Przede wszyst-
kim – dziesięć lat doświadczenia w samorządzie adwo-
kackim. Ponadto trzy lata na stanowisku sędziego Sądu  
Dyscyplinarnego, a potem dwie kadencje w Radzie Ad-
wokackiej jako pierwszy wicedziekan. Przez siedem 
lat pełnienia tej funkcji brałem udział w podejmowa-
niu najważniejszych decyzji dotyczących Izby, za-
równo finansowych, jak i personalnych. Czuję wielką 
osobistą satysfakcję, że wraz z prezydent Hanną Zda-
nowską i dziekanem Szymańskim byłem sygnatariu-
szem aktu notarialnego zakupu nowej siedziby Rady,  
czyli Willi Richtera. 

NIE BOISZ SIĘ TEGO WYZWANIA? 
PRZECIEŻ TO POGODZENIE TRZECH 
ETATÓW – KIEROWANIA IZBĄ, PRACY 
ZAWODOWEJ I RODZINY. JAK ZAMIERZASZ 
GODZIĆ OBOWIĄZKI?

Po pierwsze, jest to kwestia organizacji pracy. Dotych-
czas znajdowałem czas na wiele dodatkowych zajęć 
poza kancelarią, m.in. uczyłem się języka włoskiego. 
Znajdowałem czas na wyjazdy za granicę – do Nor-
wegii, Gruzji, Armenii czy Chin; i nie były to wypra-
wy wakacyjne. Po drugie, to kwestia odpowiedniego  
doboru współpracowników – wtedy nasze działania 
są efektywniejsze i przynoszą lepsze rezultaty. Dobrze 
dobieram współpracowników – wtedy praca przyno-
si efekty i jest przyjemnością. Lubię pracę w zespo-
le, lubię wspólne działanie. We współczesnym świe-
cie i we współczesnej adwokaturze trzeba umieć 
działać zespołowo. Wiele osób oferuje mi swoją współ-
pracę. To miłe. Mam nadzieję stworzyć taki zespół, z któ-
rym w końcu wprowadzimy adwokaturę w XXI wiek. Po-
nieważ mam wrażenie, że ciągle w pewnych kwestiach  
tkwimy w XIX. 

DZISIEJSZE CZASY SĄ CIĘŻKIE DLA WSZYSTKICH 
PRAWNIKÓW. JESTEŚMY ŚWIADKAMI ZMIAN 
W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI W ZWIĄZKU 
Z TZW. REFORMĄ. STOIMY PRZED CIĄGŁYM 
ODPOWIADANIEM NA PYTANIE, CZY TAK MOŻE 
BYĆ, CZY TO PRAWIDŁOWE. JAK TO OCENIASZ 
I JAK WIDZISZ MIEJSCE NASZEJ IZBY 
W TYM OGROMNYM SPORZE?

Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 1 ustawy Prawo 
o adwokaturze. Zgodnie z jego brzmieniem: „Adwokatu-
ra powołana jest od udzielania pomocy prawnej, współ-
działania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz 
kształtowaniu i stosowaniu prawa”. To oznacza, że jako 
adwokaci mamy obowiązek wypowiadania się we wszyst-
kich istotnych sprawach dotyczących kształtu wymiaru 
sprawiedliwości. Jeżeli dostrzegamy, że przepisy stano-
wione przez parlament mogą pozostawać w sprzeczno-
ści z Konstytucją, wówczas mamy obowiązek mówić 
o tym głośno. Mamy obowiązek stać zawsze na straży  
praworządności.
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CZYM DLA CIEBIE JEST SAMORZĄD 
ADWOKACKI I JAKIE WIDZISZ W TEJ CHWILI 
GŁÓWNE WYZWANIA DLA NOWO 
WYBRANYCH WŁADZ NASZEJ IZBY? CZYM 
MUSIMY SIĘ TERAZ ZAJĄĆ, A CO WYMAGA 
KONTYNUACJI?

Samorząd definiuję jako grupę osób działających wspól-
nie w celu realizacji wspólnego celu dla wspólnego dobra. 
Chciałbym, żeby kojarzył się on pozytywnie. Chciałbym 
zmienić jego postrzeganie – powinien być przyjazny, po-
magać adwokatom i aplikantom. Nie może natomiast 
kojarzyć się negatywnie czy wręcz opresyjnie, tj. wyłącz-
nie z dyscyplinarkami i obowiązkiem płacenia składek. 
Ma dawać swoim członkom możliwość szeroko rozumia-
nego rozwoju, a także poczucie przynależności do wspól-
nej adwokackiej społeczności. Niestety nasza nowa rze-
czywistość pandemiczna, która towarzyszy nam od marca, 
sama w sobie stała się wyzwaniem. Rada aktualnej kadencji 
stanęła przed nowymi problemami – pracą zdalną, bieżą-
cą współpracą z instytucjami wymiaru sprawiedliwości 
w celu eliminowania negatywnych sytuacji w wykonywaniu 
przez adwokatów ich podstawowych obowiązków. Nieste-
ty rzeczywistość nie chce się zmienić i poprawić. Dlate-
go przewiduję, że nowy dziekan, a także nowo wybrana 
Rada, będą musieli kontynuować te prace. My na szczę-
cie we dwójkę mamy w tym doświadczenie – ponieważ 
zainicjowaliśmy pewne zmiany. Pamiętasz, jak wprowa-
dziliśmy aplikację Zoom do organizacji zdalnych prac 
Rady? Do dziś koordynujesz wszystkie te prace, dbając 
o zabezpieczenie potrzebnych do tego narzędzi. Dlatego 
mam nadzieję, że uda nam się przezwyciężyć pandemiczne  
niedogodności.

JAKI MASZ PROGRAM WYBORCZY I KIEDY 
GO ZAPREZENTUJESZ?

Mój program w yborczy jest  efektem siedmiu 
lat obserwacji funkcjonowania adwokatury z perspek-
tywy wicedziekana Rady. Wiem, co powinniśmy zmie-
nić, a co usprawnić. Trudno pomieścić całość tego pro-
gramu w ramach wywiadu zamieszczonego w „Kronice”,  
ale niewątpliwie jego najistotniejsze elementy mogę 
tu zaprezentować. Przede wszystkim zależy mi na tym, 
by zmienić odbiór samorządu w oczach samych adwo-
katów. Jak już wspomniałem, chciałbym, aby samorząd 
adwokacki przestał kojarzyć się opresyjnie. Powinien 
ułatwiać wykonywanie zawodu. Marzy mi się adwokatu-
ra przyjazna adwokatowi. Te słowa będą hasłem mojej 
kampanii w wyborach na dziekana Izby. Ma ona gwa-
rantować bezpieczeństwo, wspierać i pomagać w wyko-
nywaniu zawodu. Samorząd powinien walczyć o sprawy  
adwokatury i adwokatów, zwalczać nieuczciwą konkuren-
cję, dbać o dobry wizerunek środowiska. Najważniejsze 
jest jednak uświadomienie sobie, że świat nam uciekł, 
że funkcjonujemy niemalże tak, jak nasi poprzednicy 
w XIX wieku. Dopiero pandemia SARS-CoV-2 spowodo-
wała, że zaczęliśmy komunikować się w sieci. Ale bądźmy 
szczerzy – nadal nie wygląda to dobrze. Pierwsze szkolenia 
aplikantów online wyglądały dramatycznie. Szkolenia in-
ternetowe dla adwokatów pojawiły się bardzo późno, po-
nieważ nie było żadnych narzędzi do ich przeprowadzenia. 

Powiedzmy to szczerze, w tym elemencie rzeczywistość 
nas przerosła. Co do mojego programu uważam również, 
że musimy zmienić filozofię prowadzenia szkoleń adre-
sowanych do adwokatów naszej Izby. Mimo że dobrze 
oceniam aktualny program i poziom szkoleń, chciał-
bym stworzyć program szkoleń multispecjalistycznych.  
R ozu m i e m  pr z e z  to  pr z e pro w a d z e n i e  z a j ę ć 
o charakterze warsztatowym z praktykami i eksper-
tami w danej dziedzinie. Negatywnie oceniam także 
ideę punktów szkoleniowych narzuconą nam przez 
NRA. Ideą szkolenia powinno być pogłębienie wie-
dzy, a nie administracyjne naliczenie punktów za udział 
w szkoleniach. Ważne są również pieniądze. Mamy moż-
liwość korzystania z funduszy europejskich przy orga-
nizacji szkoleń, możemy finansować inwestycje w bu-
dynkach należących do samorządu z środków unijnych. 
W tym jest przyszłość, trzeba nauczyć się korzystać w moż-
liwości, jakie dają nam różnorodne programy pomocowe. 
Mam w tym zakresie wiele pomysłów i ufam, że uda nam się je  
zrealizować. 

JAK TWOIM ZDANIEM WYGLĄDA W TEJ CHWILI 
SYTUACJA IZBY?

Mimo wszelkich przeciwności, jakie pojawiły się 
w tym roku, jest ona dobra. Może to zabrzmi dziwnie, 
ale pod względem posiadanego majątku trwałego je-
steśmy najbogatszą Izbą w Polsce. Mamy dwie siedziby, 
z których jedna wykorzystywana jest komercyjnie i przy-
nosi stały dochód do kasy Izby. Myślę, że dzięki temu 
możemy utrzymywać składkę na najniższym poziomie 
w Polsce. Mamy również najtańszy samorząd. Pracują 
w nim absolutni pasjonaci. Nikt nie robi tego dla pieniędzy. 
Dla przykładu – członkowie prezydium ORA otrzymują 
miesięczny ryczałt w takiej wysokości, że po roku osiągają 
poziom ryczałtu z jednego miesiąca warszawskiej Rady! 
Każdą złotówkę oglądamy kilkakrotnie przed wydaniem, 
eliminujemy zbędne wydatki, ale i ciągle inwestujemy. 
W ostatnim czasie sale wykładowe Rady zostały wyposa-
żone w klimatyzację i sprzęt audiowizualny. 

SKORO JUŻ CIĘ TAK MĘCZĘ, TO MOŻE 
JESZCZE JEDNO BETONOWE PYTANIE: 
CO Z SIEDZIBĄ STAREJ RADY? CZY JEST SZANSA 
NA TO, ABY PRZYNOSIŁA WIĘKSZE ZYSKI, 
A JEŚLI NIE, TO CZY MASZ JAKIŚ POMYSŁ, 
CO Z NIĄ ZROBIĆ? 

Stoimy przed klasycznym dylematem, czy skomercjalizo-
wać powierzchnię pierwszego i drugiego piętra budynku 
przy Piotrkowskiej, czy też przeznaczyć je na własne po-
trzeby, a jeżeli tak – to jakie. Rozważaliśmy przeniesienie 
do starej siedziby całego pionu dyscyplinarnego, tj. rzecz-
nika wraz z zastępcami oraz Sądu Dyscyplinarnego. Roz-
ważaliśmy również udostępnienie powierzchni młodym 
adwokatom, którzy mogliby tam funkcjonować zawodowo 
w pierwszych miesiącach działalności. Na podobnych zasa-
dach mogliby działać adwokaci seniorzy, których nie stać 
już na utrzymywanie samodzielnych kancelarii. Sprawa 
jest otwarta, ale wymaga podjęcia mądrej, przemyślanej 
decyzji. 
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GDYBYŚ ZOSTAŁ DZIEKANEM NASZEJ 
IZBY – CZEGO, NIE UKRYWAM, 
CI ŻYCZĘ – ZOSTANIESZ AUTOMATYCZNIE 
CZŁONKIEM NRA. JAK OCENIASZ 
DOTYCHCZASOWĄ PRACĘ TEJ INSTYTUCJI 
I CZYM BYŚ SIĘ TAM ZAJĄŁ? 

Na ten temat mógłbym napisać doktorat. Naczelną Radę 
Adwokacką oceniam krytycznie. Przede wszystkim razi 
mnie brak elementarnej decyzyjności. Mam wrażenie, 
że NRA potrafi latami dyskutować o problemie, ale na eta-
pie podejmowania decyzji zawsze znajdzie się ktoś, kto zło-
ży wniosek o zdjęcie sprawy z porządku obrad, twierdząc, 
że wymaga ona jeszcze przemyślenia. To jest horror. 
We współczesnym świecie nie da się w ten sposób funk-
cjonować. Powiem to z przykrością, ale radcowie prawni 
w tym zakresie wyprzedzają nas o lata świetlne. Pamiętam, 
jak zaproszono mnie w 2013 roku do Warszawy w celu 
pokazania założeń kampanii wizerunkowej adwokatury. 
Te założenia i projekty były złe, niezrozumiałe dla odbior-
cy – naszego klienta. Po krótkim czasie radcowie przepro-
wadzili swoją akcję wizerunkową – prostą i zrozumiałą 
w wymowie. Od tamtego czasu kilkakrotnie ją powtarzali, 
myślę, że z dobrym skutkiem. A my? Po kilku latach słyszę, 
że w NRA trwa debata na ten temat i nawet reanimowa-
no komisję do tego celu. Komedia! Dodajmy, że w naszej 
Izbie bardzo udaną kampanię wizerunkową przeprowa-
dziliśmy własnymi siłami i na własny koszt, a przynio-
sła ona bardzo dobre efekty, lepsze niż ta zaplanowana  
centralnie.

DZIEKAN JAROSŁAW SZYMAŃSKI BĘDZIE 
SIĘ UBIEGAŁ O STANOWISKO PREZESA 
NRA – CZY MA SZANSE? CO SIĘ MOŻE 
ZMIENIĆ, GDYBY MU SIĘ UDAŁO?

Moim zdaniem ma duże szanse. Jest postrzegany jako refor-
mator i sprawny organizator, potrafi podejmować odważne 
decyzje. To ważne cechy. Adwokatura potrzebuje zmian, 
a mecenas Szymański potrafi je wprowadzić. Ma moje peł-
ne poparcie. Mam nadzieję, że pojedziemy silną delegacją 
na Krajowy Zjazd Adwokatury do Bydgoszczy i wrócimy 
jako zwycięzcy. 

WIEMY JUŻ, ŻE ORA PODJĘŁA DECYZJĘ 
O PRZEPROWADZENIU ZGROMADZENIA 
IZBY W FORMIE ONLINE. CO SĄDZISZ 
O TEJ DECYZJI? CZY MYŚLISZ, ŻE UDA SIĘ 
NAM JĄ ZREALIZOWAĆ?

Wiesz, że od początku kryzysu epidemicznego byłem 
zwolennikiem wprowadzania nowych technologii w celu 
umożliwienia nam dalszego sprawnego funkcjonowania. 
Od kiedy pojawił się problem związany z niemożliwoś-

cią organizacji zgromadzenia w formie bezpośredniej 
w czerwcu, postulowałem poszukiwanie sposobów na jego 
bezpieczne przeprowadzenie. Cieszę się, że udało nam się 
przekonać Radę do głosowania online we wszystkich wy-
borach personalnych podczas zgromadzenia. I cieszę się, 
że masz w tym swój osobisty sukces, ponieważ znalazłeś 
firmę, której oferta została zaakceptowana przez Radę 
Adwokacką, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie 
zgromadzenia w tych specyficznych czasach. Po zapo-
znaniu się z opisem działania aplikacji WZA-24, a także 
przeprowadzeniu symulacji pracy tego narzędzia uważam, 
że nam się uda. Aplikacja jest prostym, intuicyjnie funk-
cjonującym programem, który powinien opanować każdy 
uczestnik zgromadzenia. Działa w sposób ogólnie dostępny 
na tablecie, telefonie czy komputerze. Sposób szyfrowa-
nia danych dotyczących osób głosujących właściwie unie-
możliwia podważenie tajemnicy wyborów, a proponowany 
sposób udziału w dyskusji oraz przekaz obrad do wszyst-
kich uczestników zapewniają najbardziej zbliżoną do bez-
pośrednich warunków pracę i uczestnictwo. Podejmując 
decyzję o tej formie zgromadzenia, jako Rada zadbaliśmy 
o zapewnienie stosownej asysty ze strony wykwalifiko-
wanych pracowników firmy, aby pomóc kolegom i kole-
żankom w obsłudze sprzętu do głosowania we wszystkich 
punktach wyborczych. Jestem przekonany że uda nam się 
sprawnie przeprowadzić to najtrudniejsze zgromadzenie 
w historii łódzkiej adwokatury 

MACIEJ LENART: ECH MICHALE, TAK PYTASZ 
I PYTASZ, TO MOŻE JA CIĘ ZAPYTAM…
ZAMIERZASZ KANDYDOWAĆ DO ORGANÓW 
IZBY? 

michał wojtysiak: Tak, będę kandydować – chcę konty-
nuować moją pracę w Radzie Adwokackiej. Przez ostatnie 
cztery lata obserwowałem i uczyłem się pracy samorządo-
wej. Ten okres przyniósł mi dużą satysfakcję, szczególnie 
organizacja wystawy z okazji stulecia adwokatury oraz pra-
ca nad koordynacją wszystkich uroczystości z tym związa-
nych. Wielkim wyzwaniem było wdrożenie RODO. Wydaje 
mi się, że zrobiłem to z sukcesem, ale jest to niekończąca się 
praca, którą w kolejnych latach należy kontynuować. Mu-
siałem się – jak ty i wszyscy adwokaci – zmierzyć z „covi-
dową” rzeczywistością, ale myślę, że z tej próby wyszedłem 
zwycięsko, przy okazji pomagając innym, a przede wszyst-
kim samorządowi w funkcjonowaniu zdalnym. Mam na-
dzieję, że uda mi się to kontynuować w przyszłej Radzie 
Adwokackiej. Jestem też przekonany, że razem zrobimy 
coś dobrego dla łódzkiej adwokatury. Tak jak do tej pory 
się nam to udawało. 

Zdjęcia autorstwa Piotra Kaszewiaka zostały wykonane 
w budynku Brama Miasta przy ul. Kilińskiego w Łodzi.
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zbudujmy wspólnie
adwokaturę  
jutra

maria janik
/ adwokat

anna mrożewska
/ adwokat

O SWOJEJ  
WIZJI ADWOKATURY  
MÓWI ADWOKAT 
SYLWESTER REDEŁ  
W WYWIADZIE  
MARII JANIK  
I ANNY MROŻEWSKIEJ

MARIA JANIK I ANNA MROŻEWSKA: 
SYLWEK… MECENASIE…. DZIEKANIE?  
JAK MAMY SIĘ ZWRACAĆ? 

sylwester redeł: Jeżeli mam być szczery, wywiad wia-
rygodny, a ja sobą, to musimy zwracać się do siebie tak, 
jak na co dzień, a więc po imieniu. Wasze pytanie skłania 
do przywołania mojego mentora, patrona śp. adwokata Sta-
nisława Owczarka, który na „ty” przeszedł ze mną pierw-
szego dnia po moim ślubowaniu. Ja tylko kultywuję 
tę wpojoną mi tradycję, zgodnie z którą każdy adwokat 
to koleżanka lub kolega, a nie pani czy pan. Oczywiście 
wszystko z umiarem i z niekwestionowanym poszanowa-
niem seniorów i autorytetów. 

DLACZEGO KANDYDUJESZ W WYBORACH 
NA STANOWISKO DZIEKANA OKRĘGOWEJ 
RADY ADWOKACKIEJ? PEŁNIŁEŚ JUŻ WIELE 
FUNKCJI W ORA, A TAKŻE BYŁEŚ DELEGATEM 
NA KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY. 
CO POWODUJE, ŻE CHCESZ IŚĆ DALEJ?

Kandydowanie na dziekana ORA rozważałem od po-
nad roku. W tym czasie konsultowałem tę decyzję z ro-
dziną a także wielokrotnie rozmawiałem z koleżankami 
i kolegami adwokatami już od ponad roku. Ostateczną 
decyzję podjąłem po tym, jak ORA jednomyślną uchwałą 
z 28 lutego 2020 roku przez aklamację powierzyła mi po-
nownie funkcję kierownika szkolenia aplikantów adwoka-
ckich. Dodatkową motywacją był wyborczy wynik osiąg-
nięty w 2016 roku, kiedy to otrzymałem największą liczbę 
głosów spośród kandydatów na członków ORA. Stanowiło 
to dla mnie niezmiernie miłe zaskoczenie i dowód zaufania. 
Decyzja o kandydowaniu nie była łatwa, ponieważ objęcie 

17

W YBORY 2021



tej funkcji postrzegam jako olbrzymie wyzwanie i odpo-
wiedzialność w wielu aspektach funkcjonowania, zarówno 
zawodowego, jak i osobistego. Uznałem, że jestem osobą 
doświadczoną samorządowo na tyle, że mogę podjąć się 
takiego wyzwania, jednak będąc świadomym, że to ciężka 
praca, decyzję skonsultowałem z rodziną, wspólnikiem 
oraz współpracownikami. Od 20 lat prowadzę działalność 
w formie spółki, która daje nam szerokie spectrum możli-
wości, nawet gdy jeden ze wspólników przez pewien czas 
prowadzić jej nie może. Mam wielkie wsparcie we wspól-
niku oraz duże zaplecze naszych „wychowanków”, gdyż 
praktycznie każdy z „obleczonych” przez nas aplikantów, 
pozostał i pracuje w kancelarii jako samodzielny adwokat. 
Tak więc podjęcie się funkcji pierwszego adwokata Izby 
nie wpłynie istotnie na moje zawodowe funkcjonowanie. 
A wracając na chwilę do pierwszego pytania, to żaden 
z naszych pięciu wychowanków nie jest z nami na „pan”. 
Mówimy sobie po imieniu, bo to tworzy dobrą atmosferę 
i niezwykle ułatwia pracę. 

JAKIE MASZ ZATEM PLANY, CZY JESTEŚ 
W STANIE OPOWIEDZIEĆ O NICH JUŻ DZIŚ? 
JAKI MA BYĆ KOLEJNY DZIEKAN ORA ŁÓDŹ? 

Chciałbym, aby dziekan był taki, jak postrzegam siebie. 
Dostępny, otwarty na ludzi, lubiący ludzi, uśmiechnięty. 
Ma być sobą, nawet jeżeli wiąże się to z pewnymi wadami. 
Bycie dziekanem w moim wykonaniu ma być realizacją wy-
borczego postulatu słuchania naszych izbowych koleżanek 
i kolegów oraz realizowania ich interesów. Poza tym pla-
nuję prowadzić aktywną politykę lokalną, kultywującą do-

brą współpracę z władzami i organizacjami terenowymi. 
To również zabieganie o podnoszenie znaczenia i prestiżu 
łódzkiej Izby na szczeblu ogólnopolskim. Założenia są am-
bitne, ale nie niemożliwe. Sprowadzają się one do pomocy 
naszym koleżankom i kolegom w ich codziennej ciężkiej 
i trudnej pracy, do pogłębiania dobrych relacji z innymi za-
wodami prawniczymi i zawodami zaufania publicznego, re-
prezentowania Izby w naszym mieście oraz w całym kraju. 

JAK CHCIAŁBYŚ, ABY WYGLĄDAŁA TA KADENCJA, 
TO ZNACZY WSPÓŁPRACA Z ORA? 
CO POZOSTAWIŁBYŚ Z OBECNEGO SPOSOBU 
ZARZĄDZANIA, A CO ZMIENIŁ? A MOŻE 
NIC NIE CHCIAŁBYŚ ZMIENIAĆ?

Odpowiem przewrotnie, że zgodnie z teorią krążenia elit 
Vilfreda Pareta każda z nich po dojściu do władzy traci 
impet, a co za tym idzie – następuje powolny proces obni-
żania dyscypliny. Nasza rada w większości została wybra-
na w 2013 roku i szereg jej członków pełni swoje funkcje 
od ponad ośmiu lat. Uważam, że naprawdę dobrze spełnia 
ona swoje funkcje i chciałbym więc kontynuować ten styl 
dialogu i współpracy, jednak chciałbym szerzej otworzyć 
się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych adwokatów 
w aspektach, jaki powodują ich konkurencyjność na rynku 
usług prawnych. Stawiam na rozwój nowoczesnych sposo-
bów komunikowania się, współpracy i otwarcia zarówno 
do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Chcę promować zawód ad-
wokata jako pracowitego, odpowiedzialnego, mądrego oraz 
skromnego przedsiębiorcy, który boryka się na co dzień 
z takimi samymi problemami jak inni przedsiębiorcy, a czę-
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sto nawet poważniejszymi i trudniejszymi do rozwiązania 
z uwagi na specyfikę naszego zawodu. Tutaj również do-
strzegam pole do szerszego szkolenia w zakresie nowych 
obszarów aktywności, w szczególności technik i metod 
prowadzenia kancelarii. Przede wszystkim nie zamie-
rzam nikogo stygmatyzować i tworzyć „rady cieni”, będę 
współpracował z każdym nowym członkiem nowej Rady, 
a znając krąg wyborców, uważam, że wybiorą oni god-
nych reprezentantów. 

CZY ŁÓDZKA ADWOKATURA MA AMBICJE 
ZAISTNIEĆ W KRAJU? JAKIE TO MA DLA CIEBIE 
ZNACZENIE? CO Z NRA? 

Tak. To jeden z moich postulatów wyborczych – podnosze-
nie rangi naszej Izby w obszarze działania NRA. Oczywi-
ście nie zależy to tylko od dziekana, jednak to on winien 
być inicjatorem, ale i katalizatorem takich wyzwań. Moje 
wieloletnie doświadczenie we współpracy na szczeblu 
NRA, głównie w kręgu szkoleniowców i członków komi-
sji szkoleniowych, pozwala mi stwierdzić, że adwokatura 
to zespół indywidualności o bardzo specyficznym spo-
sobie działania. Wypracowanie spójności w takim kręgu 
osobowości to nie lada wyzwanie. W mojej ocenie jednak 
tylko współpraca i czynny udział adwokatów Izby Łódz-
kiej w organach i komisjach przy NRA będą przynosiły 
dobre efekty. Jedynie dobre kontakty, oparte na równo-
rzędnej dyskusji, wzajemnym szacunku i wypracowywa-
nie wspólnych konkretnych celów, mają szansę przynieść 
efekty wymierne dla naszej Izby. Mówię tutaj choćby o do-
finansowaniu projektów, faktycznej współpracy adwokatów 
Izby Łódzkiej w ich realizacji na szczeblu ogólnopolskim 
czy tak prozaicznej sprawie jak wspólne szkolenia. Widzę 
w tym zakresie również potrzebę dużych zmian w samej 
NRA. To chyba jednak nie nowość, bo konieczność zmian 
na szczeblu NRA jest podkreślana w ostatnim czasie w ca-
łym środowisku. 

WIELE OSÓB PYTA O KONDYCJĘ FINANSOWĄ 
IZBY. CZY JEST RZECZYWIŚCIE DOBRA, 
ZWŁASZCZA W KONTEKŚCIE SKUTKÓW 
PANDEMII SARS-COV-2?

Każdy organ kolegialny ma swoje „ministerstwo finan-
sów” i nie ma co ukrywać, ta działka jest zwykle najtrud-
niejszym resortem do prowadzenia. Jesteśmy Izbą, która 
od ośmiu lat nie podniosła wysokości składek samorzą-
dowych, choć sama inflacja w tym czasie wzrosła o ponad 
5% (uwzględniając 1,5% deflacji w dwóch latach), a płaca 
minimalna o 40%. Te suche fakty mówią same za siebie 
i nie ma się co łudzić, nie pozostają bez wpływu ma kondy-
cję finansową Rady. Tak więc w Izbie Łódzkiej, jak w każ-
dym domowym budżecie, borykamy się z trudnościami. 
Kondycji finansowej nie służą także ciągle istniejące znacz-
ne zadłużenia w płatnościach składek oraz problem zago-
spodarowania byłej siedziby ORA przy ul. Piotrkowskiej 
63 czy dalsza rewitalizacja nowej siedziby. Jestem pragma-
tykiem i dostrzegam, że przed nowym dziekanem stoją 
trudne problemy do rozwiązania, ale jestem gotów stawić 
im czoła. Przy dobrej współpracy z odpowiedzialną Radą 
ufam, że uda nie najłatwiejszą sytuację da się opanować. 

JAK WIDZISZ KWESTIĘ FUNKCJONOWANIA 
BIURA RADY, JAK CHCIAŁBYŚ 
TO ZORGANIZOWAĆ? ZAMIERZASZ 
PRACOWAĆ SAM CZY WSPIERAĆ SIĘ 
WSPÓŁPRACOWNIKAMI? 

W biurze ORA pracuje szereg oddanych, dobrze zor-
ganizowanych i ciężko pracujących osób. Uważam, 
że należy tylko odpowiednio wykorzystać ich poten-
cjał i go docenić. Jeżeli zaś chodzi o drugą część pyta-
nia, to powiem, że w firmie, którą kiedyś obsługiwałem, 
prezes zarządu zajmował się m.in. kwestią zasadności 
wymiany żarówki. I co? Firma upadła. Ja w progra-
mie mam podstawowe hasło: „zespołowość”, które jest 
kluczem do sprawnego zarządzania. Nie kolektywizm, 
nie kolektywne podejmowanie decyzji, ale zespół osób 
indywidualnie odpowiedzialnych za poszczególne zada-
nia. Przy tego typu zadaniowości istnieje też sprawniej-
szy system egzekwowania realizacji zadań, co oczywiście 
nie zdejmuje w najmniejszym stopniu odpowiedzialności 

„politycznej” dziekana. Ja jednak podkreślam, że zespo-
łowość i zaufanie do współpracowników jest warunkiem  
sukcesu. 

CO MYŚLISZ O OTWIERANIU  
NOWYCH MOŻLIWOŚCI DLA ZAWODÓW 
ADWOKATA, CHOĆBY O ZAWODZIE  
ADWOKATA–MEDIATORA, ALE I INNYCH 
NP. ROZSZERZENIA MOŻLIWOŚCI PRACY 
W RAMACH DOTYCHCZASOWEGO 
ZAWODU RZECZNIKA PATENTOWEGO? JAKA 
MOGŁABY BYĆ ROLA DZIEKANA? 

To bardzo ważny problem, który zajmuje kluczowe miej-
sce w moim programie. Jest to szczególnie ważne dla mło-
dych adwokatów, gdyż nie ma co się oszukiwać – czasy 
są coraz trudniejsze, a utrzymanie kancelarii droższe 
i absolutnie konieczne jest poszukiwanie nowych obsza-
rów aktywności zawodowej, aby utrzymać konkuren-
cyjność na rynku. Jedni znajdują swoje miejsce w roz-
wijającej się mediacji, inni w kurateli, a przed innymi  
od 27 lutego 2020 roku otwierają się nowe możliwo-
ści występowania przed Urzędem Patentowym RP.  
O  k a ż d ą  f o r m ę  z a g o s p o d a r o w a n i a  n o w y c h 
pól aktywności dla adwokatów trzeba bezwzględnie 
walczyć. Nie będzie to łatwe, ponieważ konkurencja 
jest bardzo silna, ale też nikt przecież nie mówił, że bę-
dzie łatwo. Rozwiązaniem jest kształcenie się i bycie do-
brym. Nie ma innego. Jako dziekan wspólnie z Radą 
będę stawiał na podwyższanie kwalifikacji. Praktycznych  
i potrzebnych na rynku. 

CO MYŚLISZ O SYTUACJI W SĄDOWNICTWIE? 
JAK OCENIASZ TRAKTOWANIE 
NAS JAKO ŚRODOWISKA W KONSULTACJACH 
NA TEMAT SPOSOBU ZMIAN W WYMIARZE 
SPRAWIEDLIWOŚCI. CZY POWINNIŚMY MOŻE 
ZABIERAĆ BARDZIEJ ZDECYDOWANY GŁOS? 

Jestem osobą z pewnym bagażem doświadczeń, ale ta-
kiej sytuacji, jaka obecnie istnieje, nie byłem w stanie 
sobie wyobrazić. Nie chodzi o żadne polityczne oceny, 
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gdyż uważam, że dziekan powinien bronić adwokatury 
i jej wartości bez wchodzenia w politykę, ale obecna sy-
tuacja nie napawa optymizmem. Mam wrażenie, że nasz 
głos nie jest brany pod uwagę, ale nie należy rezygnować 
z konsekwentnego wyrażania naszych opinii i apeli. Brak 
konsultacji ze środowiskiem adwokackim daje się wprost 
we znaki w praktyce, np. przy procedowaniu na podsta-
wie znowelizowanych przepisów k.p.c., które tak jak i my  
krytykuje chyba całe środowisko sędziowskie. Podobnie 

„usprawnienia” w k.p.k. podają w wątpliwość zgodność ostat-
niej nowelizacji z Konstytucją. Na pewno musimy zabierać 
głos i być obecni w przestrzeni publicznej, ale nie możemy 
zapominać, że naszym celem nie jest polityka. Naszym za-
daniem jest zawsze stanie na straży praw i wolności obywa-
teli oraz zwracanie uwagi na ich nieposzanowanie. Nasza 
skuteczność w tym obszarze nie zależy tylko od nas, ale jako 
dziekan pragnąłbym jednak otworzyć się na dialog również 
i w tym – w mojej ocenie – bardzo istotnym dla adwokatów 
obszarze. Zaznaczam jednak, że zabieranie głosu w spra-
wach ważnych powinno być jak najdalej od konotacji  
politycznych. 

INTEGRACJA ŚRODOWISKA. DLACZEGO 
JEST WAŻNA I CZY JEST W OGÓLE WAŻNA. 
JAK TO WIDZISZ? CZY MASZ JAKIEŚ 
PROPOZYCJE DLA ADWOKATÓW, MŁODSZYCH 
LUB STARSZYCH? 

W tym obszarze dostrzegam dwa elementy. Po pierw-
sze należy szukać sposobów pomocy dla wszystkich 
adwokatów, dlatego opracowałem pakiet „wsparcia ko-
leżeńskiego”, którego szczegóły prezentuję w moim pro-
gramie. Drugi element to pogłębianie integracji środowi-
ska. Doświadczenia z czasów, w których organizowałem 
szkolenia dla adwokatów naszej Izby oraz ich liczny 
w nich udział obecnie pokazuje, że jest to dla adwoka-
tów równie ważny element funkcjonowania w środowisku. 
Tak więc, mówiąc krótko, w tym obszarze mój cel progra-
mu to pomagać i integrować. To bardzo dobry sposób 
także na wymianę informacji o potrzebach środowiska. 
A nie da się dobrze zarządzać bez informacji, co działa  
dobrze, a co nie. 

CZY ADWOKATURĘ TRZEBA CHRONIĆ, 
CZY POWINNA OCHRONIĆ SIĘ SAMA? 
JAK WIDZISZ SWOJĄ ROLĘ W TEJ SYTUACJI, 
W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJEMY – W CZASACH 
KWESTIONOWANIA WSZELKICH 
AUTORYTETÓW? 

Każdy adwokat to indywidualista, każdy jest siłą swej 
osobowości, ale w obecnej dobie to nie wystarczy, żeby 
jednocześnie przetrwać i utrzymać tradycje adwokatury. 
Możemy bronić się sami, ale naszego indywidualnego 
głosu może nikt nie usłyszeć. Tu widzę ogromne pole 
działania samorządu. Tak jak jedna kropla drąży ska-
łę, tak ich wielość może ją rozłupać. Dziekan powinien 
pełnić rolę łącznika tych wszystkich pojedynczych zapa-
trywań i oczekiwań, który zbierając je i mówiąc jednym 
głosem, będzie w stanie realizować nasze interesy. Jest 
to niezwykle trudne w czasach niszczenia autorytetów 

i wartości. Możemy się temu poddać albo konsekwentnie 
i uparcie robić swoje – budować adwokaturę jutra, naszą  
wspólną adwokaturę! 

JAKIMI ŚRODKAMI CHCESZ TO OSIĄGNĄĆ? 
W tym obszarze widzę wiele możliwości. Chcę przede 
wszystkim poznać potrzeby, pomysły, problemy czy też po-
stulaty naszej społeczności i dobrać do nich adekwatne 
środki. Sądzę, że ich spectrum jest szerokie, od szkoleń po-
przez spotkania, korespondencję, po rozmowy. Mam wie-
loletnie doświadczenie zawodowe, które niewątpliwie 
będzie pomocnym narzędziem, ale dopiero w zestawieniu 
z zapotrzebowaniem lub poglądami samorządu adwoka-
ckiego pozwoli na stworzenie spójnej całości. To nic od-
krywczego, ale już od czasów, w których byłem przewodni-
czącym rady osiedla akademickiego, wyznaję podstawową 
zasadę, że najpierw należy zdefiniować cel, a do jego reali-
zacji dobrać adekwatny i proporcjonalny środek. Ta prosta 
maksyma ma pełne zastosowanie do adwokatury. Zdefiniu-
jemy najpierw jej cele, później środki i zrobimy to wspólnie. 
Dlatego zachęcałem i zachęcam do rozmów już w czasie 
poprzedzającym wybory. 

A TERAZ PYTANIE BYĆ MOŻE PROWOKACYJNE –  
JAK SĄDZISZ, CZY SAMORZĄD W OGÓLE 
JEST POTRZEBNY? WIELU, SZCZEGÓLNIE 
MŁODYCH, LUDZI UWAŻA, ŻE SAMORZĄD 
TO TYLKO OBCIĄŻENIE SKŁADKAMI I NIEDAJĄCE 
NIC WIĘCEJ GREMIUM. CO O TYM SĄDZISZ? 

To bardzo dobre pytanie i bardzo trudna odpowiedź, 
a konkretniej – trudna do uzasadnienia. Chciałbym zmie-
nić podejście do samorządu wątpiącej części moich kole-
żanek i kolegów. Uważam, że jedynie wspólnymi siłami 
jesteśmy w stanie budować Adwokaturę Jutra, adwoka-
turę taką, jakiej pragniemy. Mógłbym mówić godzinami 
o samorządzie i jego genezie, co jest przedmiotem moich 
wykładów, ale nie o to chodzi. Mówimy o konkretnym 
samorządzie, samorządzie zawodu zaufania publicznego 
i konkretnych ludziach stanowiących jego substrat. Kie-
dyś, gdy byłem jeszcze zastępcą rzecznika dyscyplinarne-
go, zapytałem kolegę, czy nie chciałby dołączyć do grona 
zastępców. Odpowiedział mi, że nie ma na to czasu, i spy-
tał, po co mu to. Odpowiedziałem, że jak wszyscy zaj-
miemy taką postawę, to minister sprawiedliwości chętnie 
za nas to wszystko zrobi. Odpowiadając konkretnie, na-
leży rozróżnić dwie sfery działania samorządu. Pierwsza, 
zewnętrzna, na którą składa się reprezentacja środowiska 
wobec rządzących. Bez samorządu w tej sferze każdy ad-
wokat stałby się jedynie petentem wobec władzy, pozba-
wionym wsparcia i w praktyce tylko wykonawcą zadań rzą-
dzących. Obecne czasy pokazują, że może nie mamy zbyt 
wielu środków, jednak mimo to adwokatura jako samorząd 
istnieje i broni swoich wartości, wartości obywatelskich 
oraz samorządu. To jest właśnie ta wartość dodana, trwa-
nie adwokatury, jej wartości, celów, wizerunku jako całości. 
Z kolei w sferze wewnętrznej uważam, że celem środowiska 
powinno być zachowanie jak największej liczby atrybu-
tów samorządności, czyli co najmniej szkolenie aplikan-
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tów oraz sądownictwo dyscyplinarne. Jednak są i bardziej 
prozaiczne efekty działań samorządu. Moim planem jest 
wprowadzenie wielu udogodnień codziennego życia ad-
wokackiego, rozszerzenie perspektyw zawodowych przy 
wspieraniu już istniejących, a także jeszcze większe zinte-
growanie naszego środowiska.

Samorząd nie jest sam dla siebie, lecz dla jego człon-
ków, a więc jedną z jego podstawowych ról jest ochrona 
swoich członków jak własnej rodziny, ale również współ-
praca dla polepszania ich warunków pracy. Tu duże pole 
do aktywności pojawiające się przed szkoleniami adwo-
kackimi, o czym doskonale wiem. Szkolenie połączone 
z integracją pozwala na pogłębienie poczucia przynależ-
ności do wspólnoty. To wszystko nie dzieje się za darmo, 
stąd wysokość składek. To banał, ale każda wspólnota 
ma swój budżet, a samorząd to ciało samofinansujące 
się, bo tylko taki sposób zapewnia niezależność, szcze-
gólnie od władzy, co ma niebagatelne znaczenie w dzisiej-
szych czasach. Uzależnienie się od niej byłoby schyłkiem  
samorządności. 

SYLWKU, ROK 2020 OBFITOWAŁ 
W WYDARZENIA ZAJMUJĄCE KAŻDEGO 
Z NAS. ZACZNIJMY OD PANDEMII. 
CZY W TWOJEJ OCENIE ADWOKATURA 
POWINNA SIĘ ZMIENIĆ W KONTEKŚCIE 
COVIDOWEJ RZECZYWISTOŚCI? 

Jak same wiecie, rok 2020 był wyjątkowo trudny i wszyst-
kich nas zaskoczył pandemią. Począwszy od zawodowej 
codzienności, w której z dnia na dzień wielu z naszych 
kolegów zostało pozbawionych możliwości zarobkowych, 
po szkolenie aplikantów, które z uwagi na stan pandemii 
musiało zostać zupełnie przebudowane. Nikt nie był przy-
gotowany na taką rzeczywistość, która w mojej dział-
ce – Referacie Szkolenia Aplikantów – poskutkowała przej-
ściem na szkolenia zdalne oraz przyspieszyła wdrożenie 
nowoczesnego programu do jego obsługi. W 2020 roku 
ze środków aplikantów zakupiono nowoczesny sprzęt 
audio-video oraz uruchomiono szybkie łącze światłowo-
dowe. Te nowoczesne rozwiązania dają nam bezpieczeń-
stwo informatyczne na wypadek takich sytuacji jak Co-
vid-19, a na co dzień znacznie upraszczają komunikację, 
choćby pracę Rady, kontakt ze wszystkimi członkami Izby, 
oraz przenoszą powyższe kwestie w inny, nowocześniej-
szy wymiar. W tym sensie, w sensie przejścia na nowo-
czesne systemy informatyczne i ich większe niż dotych-
czas wykorzystywanie, w moim odczuciu wirus zmienił 
już na zawsze adwokaturę, zarówno w znaczeniu systemo-
wym jak i indywidualnym dla nas najważniejszym – pra-
cy każdego adwokata. Ponadto, jestem pełen podziwu 
i dumy dla naszego środowiska, które w tym trudnym 
czasie pokazało prawdziwe wsparcie i wzajemną pomoc 

zarówno w aspekcie całościowym, jak i akcji oddolnych, 
jak np. pomoc adwokatom seniorom w – wydawałoby 
się – prozaicznej kwestii jak zrobienie zakupów czy wy-
prowadzenie psa na spacer. Zawsze wychodziłem z zało-
żenia, że adwokaci powinni działać wspólnie i pomagać 
sobie, bo mimo że jesteśmy w pewnym sensie dla siebie 

„konkurencją gospodarczą”, to przede wszystkim jesteśmy 
koleżeństwem, a to zobowiązuje. Jest to unikatowa cecha  
w dzisiejszych czasach. 

ZAANGAŻOWAŁEŚ SIĘ W ŚWIADCZENIE 
POMOCY PRAWNEJ PRO BONO NA RZECZ 
OSÓB UCZESTNICZĄCYCH CZYNNIE 
W OBRONIE PRAW KOBIET. DLACZEGO?

To trudna materia. W Polsce istnieje już cały system darmo-
wej pomocy prawnej, a odpłatne jej świadczenie to prze-
cież nasza praca, z tego żyjemy. Czasem jednak ważenie 
względów ekonomicznych z przyzwoitością przechyla 
szalę na rzecz tej ostatniej – adwokat to nie tylko zawód, 
to też określona postawa społeczna. Zaangażowałem się, 
gdyż tak po prostu trzeba było postąpić. Nie chcę wdawać 
się w polityczne oceny przyczyn tych protestów ani opo-
wiadać się w kwestiach światopoglądowych po którejkol-
wiek ze stron, bo to indywidualna wrażliwość każdego 
człowieka. Nie można jednak być biernym, gdy określo-
ne rozwiązania bądź ich eliminacja dotykają praw i wol-
ności obywateli, gdy pozbawia się kobiety jako obywatelki 
możliwości samostanowienia i ochrony przed olbrzymią 
traumą. Widząc taką determinację, taką odwagę w wal-
ce o swoje prawa i ideały, walkę niebezpieczną z uwagi 
na stan pandemii, nie sposób stać obojętnym. One sobie 
po prostu na to zasłużyły jak to się czasami mówi, a pra-
wo do zgromadzeń to filar demokratycznego państwa 
prawnego, a takim z pewnością Polska musi pozostać. 
I mówię to nie tylko jako adwokat, ale może przede  
wszystkim jako obywatel. 

NA KONIEC, ODRYWAJĄC SIĘ OD – BĄDŹ 
CO BĄDŹ – BARDZO PRZYZIEMNYCH SPRAW 
ADWOKACKICH, PYTANIE BYĆ MOŻE OSOBISTE. 
JAK TO JEST BYĆ PILOTEM? 

Widzę, że się przygotowałyście. Tak, rzeczywiście jestem 
pilotem szybowcowym i samolotowym. Jak to jest…? 
Być pilotem to być trochę marzycielem, to poczucie 
wolności oplatającej was dookoła, to codzienne marze-
nie, aby siedzieć za sterami. To możliwość oderwania się 
na chwilę od paragrafów, klientów i sądów. To szalona od-
waga, ale i podwyższona dyscyplina oraz wyjątkowa poko-
ra, bo żywioł nigdy nie wybacza błędów, a brawura gubi. 
Ta odwaga, dyscyplina i pokora będą mi towarzyszyć, jeżeli 
adwokatura łódzka powierzy mi jej stery. 

w w w . w y b o r y . e k r o n i k a . p l
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zbigniew bakalarczyk
/ adwokat, mediator, partner zarządzający, Kancelaria SWB sp. p. w Łodzi

RYNEK USŁUG PRAWNICZYCH 

JEST W OSTATNICH LATACH CORAZ 

TRUDNIEJSZY, CORAZ TRUDNIEJSZE 

STAJE SIĘ WIĘC WYKONYWANIE 

TRADYCYJNIE POJMOWANEGO 

ZAWODU ADWOKATA.

Oczywiście principia zawodowe pozostają zawsze nie-
zmienne, jednakże konieczne jest poszukiwanie no-
wych rozwiązań i obszarów działania. 

Z przykrością konstatuję, że do tej pory adwokaci dzia-
łali nieco wtórnie w stosunku do potrzeb rynkowych, rzad-
ko wchodząc w ich kreowanie. W mojej ocenie to błąd, 
środowisko doskonale wykształconych i obeznanych 
we współczesnym świecie ludzi powinno bowiem kreować  
i pokazywać nowe sposoby rozwiązywania problemów  
w obszarze prawa.

Oczywiście mediacje jako takie – czy szerzej ADR (al-
ternatywne metody rozwiązywania sporów) – nie są zupeł-
ną nowością, niemniej jednak nadal nie są powszechnie 
stosowane. W nich upatruję szansy na rozwój zawodowy 
adwokatów. Świadczy o tym zarówno statystyka sądowa 
(sądów łódzkich), jak i zawodowe doświadczenie. Wielu peł-
nomocników nadal nie wie, w czym mediator może pomóc 
i jakie są korzyści z kooperatywnego sposobu rozwiązania 
konfliktu.

W szczególności dzięki pracy i zaangażowaniu adwoka-
tów w ACM (Adwokackie Centrum Mediacji) – zarówno 
przy ORA Łódź, jak i przy NRA – szkoleni są mediatorzy 
i rozpowszechniana jest idea mediacji.

Moim zdaniem należy te idee propagować znacznie sil-
niej, a ponadto dbać o to, aby ACM przy ORA Łódź stał się 
prężnym centrum mediacji, rozwijając także inne formy roz-
wiązywania sporów jak arbitraż czy koncyliacja. 

Dzięki działaniom samorządowym zyskać może całe 
środowisko adwokackie, ponieważ organy adwokatury 
nie są związane zakazem reklamy i mogą reklamować nasz 
ośrodek i adwokaturę jako całość. 

Nie widzę niczego zdrożnego w dbaniu o własne interesy 
i wykorzystywaniu w pełni legalnych i dopuszczalnych me-
tod w celu upowszechniania mediacji, arbitrażu i koncyliacji 
jako „nowych” form wykonywania zawodu adwokata.

W mojej ocenie możemy i powinniśmy nawiązywać sze-
roką współpracę zarówno  z przedsiębiorcami i ich orga-
nizacjami, jak i jednostkami publicznymi (w tym zwłasz-
cza miastem Łodzią), pokazywać, że istnieją alternatywne 
dla długotrwałych procesów sądowych metody rozwiązy-
wania sporów. 

Uważam, że powołanie komisji koncyliacyjnej czy ze-
społów mediacyjnych do rozwiązywania problemów po-
między inwestorami publicznymi a lokalnymi wspólnotami 
nie tylko przyczyni się do realnej pomocy w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów, lecz także pokaże, że adwokatura 
tworzy nowatorskie i niestandardowe rozwiązania i warto 
jest szukać wsparcia oraz pomocy właśnie u adwokatów.

Jest to oczywiście tylko zarys poruszanej problematyki 
i pomysłów związanych z rozwojem ACM. Kolejne dotyczą 
dodatkowych szkoleń – realizowanych nie tylko przez ośro-
dek centralny, lecz także łódzki, który dzięki temu ma szansę 
zaistnieć na mapie ogólnopolskiej. 

Konieczne jest zintensyfikowanie działań promocyjnych 
idei mediacji, jak również samego ośrodka, oraz aktywizacja 
majątku samorządowego w sposób umożliwiający przyno-
szenie przychodów, np. poprzez umożliwienie mediacji 
w salach ośrodka (odpowiednio wyposażonych do mediacji 
zarówno stacjonarnych, jak i online).

Wreszcie ważne jest również propagowanie i przekony-
wanie adwokatów izby łódzkiej do stosowania mediacji 
jako szybkiego sposobu rozwiązywania sporów, choćby 

ADR  
jako nowe  
obszary działania  
dla adwokatów

22

W YBORY 2021



aleksandra bierzgalska
/ adwokat, członek ORA w Łodzi

KIEDY KILKA LAT TEMU 

KOMISJA DS. WIZERUNKU 

PROWADZIŁA KAMPANIĘ 

„ADWOKAT. DORADZA 

I BRONI”, ROZPĘTAŁA SIĘ 

BURZA WOKÓŁ ZDJĘCIA 

WYKORZYSTANEGO 

NA PLAKATACH. 

Zdjęcie modela – mężczyzny w średnim wieku – wzbudzi-
ło dużo pozytywnych reakcji, bo przystojny, wzbudzający 
sympatię, w stosownym wieku. I świetnie, że nie ma kra-
wata, bo większość ludzi myśli, że adwokat to ktoś sztyw-
ny i nieprzystępny. Równolegle odebrałam kilka telefonów 
z przeciwnymi uwagami. Dlaczego to nie kobieta? Dlacze-
go taki ładny? A dlaczego nie ma krawata? Bez krawata 
to nie wypada. 

Podobne dyskusje toczą się w wielu obszarach – w spra-
wach istotnych z punktu widzenia przyszłości adwokatury 
i w sprawach codziennych, związanych z wykonywaniem 
zawodu adwokata. Cztery lata w Okręgowej Radzie Adwo-
kackiej nauczyły mnie, że praca w samorządzie to przede 
wszystkim trudna sztuka odnalezienia balansu pomiędzy 
oczekiwaniami przedstawicieli naszego środowiska, któ-
rzy bardzo się od siebie różnią. Adwokatura łódzka to po-
nad 1200 adwokatów, ludzi o zdecydowanych poglądach 
i silnych osobowościach. Młodszych, starszych, kobiet, 
mężczyzn, praktykujących w Łodzi i małych miastach. 
W tak zróżnicowanej grupie żadna idea nie spotka się 
z pozytywną reakcją wszystkich. Trzeba jednak próbować. 
Znaleźć złoty środek tam, gdzie trudno go dostrzec. Zabie-
rać głos, również w imieniu adwokatów młodszych stażem, 
dla których świetność i etos adwokatury są przesłonięte 
trudną walką o utrzymanie kancelarii na rynku. 

Polecam Państwu dwa wywiady i jednocześnie 
dwa spojrzenia na współczesną adwokaturę. Rozmowę 
z mecenas Danutą Duczyńską-Traut, która ukończyła 
studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego w 1974 r., następnie pracowała jako prokurator 
i radca prawny, a ukoronowaniem jej kariery zawodowej 
stał się zawód adwokata, który wykonuje nieprzerwanie 
od 1991 r., oraz z mecenasem Mateuszem Rudzkim, mło-
dym adwokatem, który złożył ślubowanie adwokackie 
przez Radą mijającej kadencji – w 2018 r. 

***

Aleksandra Bierzgalska: Pani Mecenas, jak długo jest Pani 
adwokatem? 
Danuta Duczyńska-Traut: Zaczęłam praktykę jako 
adwokat w 1991 r., ale w zawodach prawniczych praco-
wałam zdecydowanie dłużej, byłam prokuratorem, póź-
niej radcą prawnym. Zakończyłam pracę w prokuraturze 

w sprawach o zapłatę, czy do stosowania zapisu na media-
cje lub „adwokacki” sąd arbitrażowy. Zwłaszcza że podobne 
sądy działają przy innych izbach; nie widzę powodu, dla któ-
rego nasza miałaby takim sądem nie dysponować. 

Konieczne jest oczywiście zaprezentowanie konkretnych 
korzyści dla stron i pełnomocników we wprowadzeniu 
tego rodzaju zapisów. Od lat widzimy postępującą degrada-
cję sądownictwa, przejawiającą się w szczególności w prze-
wlekłości postępowań. Tymczasem sprawnie przeprowa-
dzone mediacje czy wykorzystanie jednej z innych metod 
alternatywnych może doprowadzić do szybkiego uzyskania 
tytułu wykonawczego bądź innego orzeczenia, na którym 
zależy stronom.

Mimo że do tej pory nie prowadziłem działalności sa-
morządowej – a może dzięki temu – dostrzegam koniecz-
ność zmian i szerszego wykorzystywania przez samo-
rząd swoich uprawnień dla polepszenia sytuacji każdego  
z nas. 

W celu realizacji tego programu konieczny jest real-
ny wpływ na działanie Okręgowej Rady Adwokackiej  
w Łodzi oraz ACM przy ORA Łódź. Z tego względu zdecydo-
wałem się na kandydowanie na członka Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Łodzi. Uważam, że moje zaangażowanie, ener-
gia, pomysły i chęć do pracy przyczynią się do wzbogacenia  
samorządu. 

Sztuka  
kompromisu
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w 1983 r. i bardzo nie chcieli mnie zwolnić, musiałam jeź-
dzić w tej sprawie do Prokuratury Generalnej, żeby uzyskać 
zgodę na odejście z zawodu. Jestem ostatnim adwokatem, 
który został przyjęty do zespołu adwokackiego w Skiernie-
wicach, i to jednogłośnie. 

A .B.: A pamięta Pani Mecenas swoje ślubowanie 
adwokackie? 
D.D.T.: Pamiętam, ale podchodziłam do tego spokojnie. 
Ja wcześniej składałam ślubowanie prokuratorskie, radcow-
skie, miałam już duże doświadczenie. 

A.B.: Czy po tylu latach pracy zawodowej zdarza się jesz-
cze Pani Mecenas mieć tremę przed sądem?
D.D.T.: Nie, teraz już nigdy. Lata doświadczenia zdecydo-
wanie robią swoje. Jestem w stanie przewidzieć wszystko. 

A.B.: Jak Pani Mecenas porównuje tę adwokaturę z po-
czątków Pani kariery zawodowej i współczesną, to czym 
się one najbardziej różnią? 
D.D.T.: Kiedyś było bardziej koleżeńsko, mną się bardzo 
serdecznie zaopiekowała pani mecenas Jolanta Kozłow-
ska. Ona miała takie powiedzenie „Adwokat po sprawie 
to jak panna po zabawie”. Do dziś to pamiętam. 

A.B.: Jak Pani Mecenas przeżyła rewolucję technologicz-
ną – pojawienie się komputerów, internetu? 
D.D.T.: Ja jej nie przeżyłam, ja się oparłam tej rewo-
lucji. W swojej starej kancelarii miałam jeszcze pięć 
maszyn do pisania, teraz została mi jedna. I zdarzyło 
mi się, że jak się zepsuła, to napisałam apelację karną  
odręcznie.

A.B.: Odczuła Pani Mecenas, że trudniej się w związku 
z tym pracuje? Kiedy wszyscy wkoło korzystają z nowo-
czesnych technologii?
D.D.T.: Ja widzę, że wszystkim jest łatwiej pracować. 
Wszystkim oprócz mnie. I zniechęca mnie do pracy, 
jak się ta moja maszyna zepsuje. Ale nawet mój syn mnie 
już nie namawia do przekonania się do komputera, bo tro-
chę mnie zna i wie, że to się nie uda. 

A.B.: A uważa Pani Mecenas, że zakaz reklamy pomaga 
czy szkodzi adwokatom?
D.D.T.: Tym, którym nie może zaszkodzić – adwokatom 
znanym – to nie zaszkodzi. Ale tym młodym ludziom, któ-
rzy są na początku swojej pracy, to by się przydało, żeby 
się szersze grono ludzi dowiedziało o nich. Ja się nigdzie 
nie ogłaszam, nie mam takiej potrzeby. To działa na tej za-
sadzie, że ludzie wzajemnie sobie mnie polecają. Ale pro-
wadzę praktykę w Skierniewicach, gdzie żyje się i pracuje 
trochę spokojniej.

A.B.: Uważa Pani, że samorząd jest potrzebny adwokatom? 
D.D.T.: Jest potrzebny. Jestem w tym zakresie tradycjona-
listką. Potrzebne są spotkania, które integrują adwokatów. 
Szkolenia wyjazdowe absolutnie są potrzebne. Niezbyt 
często biorę udział w spotkaniach w Łodzi, bo to prob-
lem z dojazdem, ale byłam na wigilii adwokackiej i bardzo 
mi się podobało. Taka integracja środowiska jest ważna. 

Jak się spotykamy w sądach, to adwokaci się sobie kłania-
ją, nawet jeśli nie znają się osobiście. U radców prawnych 
tak nie jest. 

A.B.: Spotykamy się dzisiaj w pokoju adwokackim. Często 
Pani z nich korzysta?
D.D.T.: Niezbyt często. W Sądzie Okręgowym przycho-
dzę porozmawiać z panią Danusią. Chyba nie jest już tak, 
że pokoje adwokackie są miejscem spotkań. Młodych ad-
wokatów bardzo rzadko się w pokojach widuje. 

A.B.: Co by Pani Mecenas powiedziała tym młodym adwo-
katom, którzy dopiero rozpoczynają karierę?
D.D.T.: Żeby się nie plątali po kancelariach, tylko byli cały 
czas obecni w sądzie. Bo to jest ważne, żeby ich cały czas 
było widać. Wybór adwokata często wiąże się z jego obec-
nością w sądzie. 

A.B.: Zbliża się Zgromadzenie Izby i wybory samorzą-
dowe – pierwsze w formule online. Czy ta formuła budzi 
jakieś obawy? 
D.D.T.: Dla mnie jest to czarna magia, ale szczególnych 
obaw nie mam, najwyżej podpatrzę, co koledzy robią. 
Na pewno będę brała udział w głosowaniu. Pan dziekan 
Szymański był bardzo dobrym dziekanem, pracowitym, za-
angażowanym. I moim zdaniem Sylwek Redeł też będzie 
dobrym dziekanem. 

***

Aleksandra Bierzgalska: Panie Mecenasie, jak długo jest 
Pan adwokatem?
Mateusz Rudzki: Ponad dwa lata, składałem ślubowanie 
w lipcu 2018 roku.

A.B.: Pamięta Pan to ślubowanie, były emocje? Czy trak-
tował Pan to bardziej jak formalność? 
M.R.: Pamiętam. To była istotna chwila w moim życiu. 
Chociaż dla moich rodziców było to chyba jeszcze więk-
sze przeżycie. Na pewno nie traktowaliśmy tego jako ostat-
niej rzeczy, która stoi na drodze do zawodu. Dla mnie 
i moich kolegów adwokatów to był ważny dzień – uroczy-
sty charakter tego wydarzenia był odczuwalny, to część 
tradycji, która powinna zostać zachowana. 

A.B.: Trudno jest teraz młodym adwokatom na rynku? 
M.R.: Biorąc pod uwagę osoby z mojego rocznika, z któ-
rymi mam kontakt, młodzi adwokaci radzą sobie całkiem 
dobrze. Nie znam sytuacji, żeby ktoś miał poważny prob-
lem, rozważał rezygnację z wykonywania zawodu, zmia-
nę branży. Z drugiej strony nie znam również sytuacji, 
aby ktoś rozpoczął działalność, posiadając już duże grono 
potencjalnych klientów. Ten okres pierwszych dwóch lat, 
który mam za sobą, to cały czas okres budowania, rozwoju.

A.B.: Ma Pan tremę, jak staje Pan w sądzie przeciwko 
bardzo doświadczonym adwokatom, którzy mają wiele 
lat praktyki w zawodzie?
M.R.: Raczej nie. Nie mam tremy, ale mam świadomość, 
że mogę się wiele nauczyć. Miałem okazję występować jako 
pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie, w której 
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obrońcą był nieżyjący już mecenas Michał Gąsecki. Biła 
od niego niezwykła pewność na sali sądowej, taki sznyt 
obrończy – było to wyczuwalne. Nie byłem stremowany, 
czułem się dobrze, obserwując jego pracę. 

A.B.: Myśli Pan, że zakaz reklamy pomaga czy szkodzi 
adwokatom?
M.R.: Zakaz reklamy jest związany z etyką naszego za-
wodu, z misją pracy adwokata. Ja mam jednak dość libe-
ralne podejście do tego tematu. Jestem za tym, żeby w ja-
kimś zakresie, w sposób ograniczony możliwe było może 
nie tyle reklamowanie się, ile przekazywanie informacji 
o prowadzonej przez nas działalności do większej liczby 
osób. Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat reklamował się 
wprost w radiu czy w telewizji, nie wyobrażam sobie skraj-
nych przypadków. Jestem co do zasady zwolennikiem libe-
ralizacji stanowiska w zakresie reklamy, ale myślę, że po-
winno się to odbywać stopniowo. 

A.B.: Myśli Pan, że samorząd jest adwokatom potrzebny, 
czy to przeżytek?
M.R.: Myślę, że samorząd jest potrzebny. Samorząd w pe-
wien sposób nas spaja – adwokatów i aplikantów adwo-
kackich. Potrzebujemy samorządu, który będzie nas re-
prezentował na zewnątrz, który będzie naszym głosem. 
Mam wrażenie, że teraz ten głos nie dociera tam, gdzie 
powinien, albo może nawet dociera, ale nie jest dostatecz-
nie brany pod uwagę. Adwokatura była chyba kiedyś bar-
dziej słyszalna. 

A.B.: Wspomniał Pan, że samorząd spaja nas jako środowi-
sko. Uważa Pan, że integracja zawodowa jest ważna? 
M.R.: Oczywiście, jestem zdecydowanie zwolennikiem 
integracji zawodowej. Chociaż przyznam, że młodzi ad-
wokaci rzadko chodzą na wydarzenia takie jak wigilia 

adwokacka czy inne spotkania integracyjne. Sam muszę 
to nadrobić. Myślę, że potrzeba nam budowania zdro-
wych relacji w środowisku, nie można żyć tylko pracą. 

A.B.: A korzysta Pan Mecenas z pokoi adwokackich?
M.R.: Czasem tak. Ale nieszczególnie często. Niewie-
lu młodych adwokatów można spotkać w pokojach 
adwokackich. Mam wrażenie, że dla kolegów z moje-
go rocznika pokoje adwokackie są miejscem, gdzie wpa-
da się coś załatwić, zrobić ksero, ale nie są miejscem 
integracji – miejscem, gdzie się wymienia poglądy, roz-
mawia. Chociaż oczywiście nie mogę się wypowiadać  
za wszystkich. 

A.B.: Mam wrażenie, że dla starszych adwokatów pokoje 
adwokackie były tym, czym dla młodszych pokoleń stały 
się social media. Miejscem rozmów, wymiany informacji. 
Teraz mamy Facebooka i grupę Adwokaci Izby Łódzkiej. 
Jest Pan jej członkiem? 
M.R.: Oczywiście, korzystam z Facebooka i jestem człon-
kiem grupy. Uważam, że to bardzo dobra inicjatywa. Gru-
pa w chwili obecnej jest świetnym źródłem informacji, 
na przykład o tym, co się dzieje w sądach, gdzie są odwo-
ływane rozprawy. 

A.B.: Zbliża się Zgromadzenie Izby i wybory samorządo-
we – pierwsze, w których będzie Pan miał prawo głosowa-
nia i pierwsze w formule online. Uważa Pan, że ta formuła 
się sprawdzi?
M.R .:  Na czas epidemii to dobre rozwiązanie , 
nie ma w tej chwili innej możliwości, która byłaby bez-
pieczna dla wszystkich. Kwestia obsługi technicznej gło-
sowania online nie budzi moich obaw. Informatyzacja jest 
powszechna, trudno byłoby mi wyobrazić sobie funkcjo-
nowanie w świecie bez komputerów i internetu. 

FOT. ARCHIWUM ALEKSANDRY BIERZGALSKIEJ
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maria janik
/ adwokat

anna mrożewska
/ adwokat

DLACZEGO RAZEM?
Najlepsze rzeczy tworzy się wspólnie, to zespołowość 
działań pozwala osiągnąć najwięcej. Indywidualizm po-
glądów i myśli można połączyć, a w konsekwencji działać 
jeszcze efektywniej. Obecnie za dużo nas dzieli, a za mało 
łączy – JA w społeczności łódzkich adwokatów musimy 
zastąpić słowem MY, tylko razem bowiem możemy sobie 
wzajemnie pomóc.

DLACZEGO TERAZ?
Łódzka adwokatura potrzebuje głosu kobiet tak samo, 
jak potrzebuje głosu mężczyzn. Nasze dotychczasowe staże 
zawodowe i doświadczenie samorządowe pozwalają rozpo-
znać potrzeby koleżanek i kolegów na różnym etapie roz-
woju adwokackiego. Szanujemy tradycję i z pokorą uczymy 
się od bardziej doświadczonych, ale mamy też świadomość 
zmian i czasów, w których przychodzi nam wykonywać 
zawód. Chcemy słuchać i rozmawiać także z tymi, którzy 
zaczynają lub będą zaczynać swoją przygodę z pięknym, 
ale trudnym zawodem adwokata, tak aby przynależność 
samorządowa przestała być traktowana jako konieczność, 
a stała się powodem do dumy.

DLACZEGO MY?
Prowadzimy jednoosobowe działalności gospodarcze – tak, 
jesteśmy przedsiębiorcami ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami. W swojej pracy spotykamy się z różnymi problema-
mi, o których samorząd często nie wie albo nie zdaje sobie 
sprawy z ich wagi. 

Uważamy, że członkami Okręgowej Rady Adwokackiej 
powinni być osoby z różnym doświadczeniem zawodo-
wym – da to możliwość uczenia się samorządności od naj-

„Wszystko można zdobyć 
dzięki pracy, wytrwałości 
i szczerości”.
Grace Kelly
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bardziej doświadczonych, z jednoczesnym poszanowaniem 
potrzeb młodych. ORA powinna być platformą rozmów 
o adwokatach i dla adwokatów. 

Wierzymy w adwokaturę apolityczną, ale zaangażo-
waną społecznie i lokalnie. Chciałybyśmy szczególnie 
skupić się na roli kobiet w adwokaturze, ale także sze-
rzej – w społeczności, w której pracujemy. Organizować 
spotkania z inspirującymi kobietami wykonującymi trud-
ne zawody, żeby móc wymieniać się poglądami, nurtu-
jącymi nas problemami, a przede wszystkim – żeby się 
poznać. Byłyby one adresowane do wszystkich człon-
ków OR A. Nie chodzi nam o radykalny feminizm, 
a o zaznaczenie obecności i znaczącej roli kobiet w mocno  
męskim świecie. 

Dostrzegamy potrzebę rozmowy o trudnych tematach, 
w tym problemu wypalenia zawodowego i znalezienia, przy 
wsparciu organów łódzkiej adwokatury, sposobu na pomoc 
w tych wciąż marginalizowanych sytuacjach. Wykonywany 
przez nas zawód jest mocno obciążający psychicznie, pra-
cujemy z problemami innych ludzi, co często ma odbicie 
w nas samych. Chcemy pokazać, że w obecnych czasach 
to nie jest problem, którego trzeba się wstydzić – wręcz 
przeciwnie, empatia jest atutem w wykonywaniu zawodu 
adwokata. 

Zauważamy również konieczność zainteresowania or-
ganów adwokatury zagadnieniem prowadzenia naszej 
działalności w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego. 
Zwolnienie ze składek samorządowych stanowi oczywi-
ście pomoc, ale jest ona niewystarczająca w kontekście 
utrzymania kancelarii i zapewnienia prawidłowej obsługi 
klientów. Problem ten uwidocznił się na przykładzie na-
szych koleżanek, które przez co najmniej sześć miesięcy 

po urodzeniu dziecka, często nie mając możliwości korzy-
stania z pomocy aplikantów adwokackich, nie są w stanie 
zapewnić ciągłości prowadzonych spraw. W tym zakresie 
warto zastanowić się nad stworzeniem systemu pomo-
cy koleżeńskiej – stałych zastępstw na wzór „tymcza-
sowego współpracownika”. Właśnie w takiej formie 
świadczyłyśmy pomoc koleżankom z najbliższego oto-
czenia i uważamy, że należy zadbać o to w systemowym  
zakresie. 

Jesteśmy adwokatami „sądowymi” – większość na-
szych obowiązków zawodowych wykonujemy w sądach 
i prokuraturach, zatem dostrzegamy wiele aspektów, 
które można zmienić, aby ułatwić nam wszystkim pra-
cę, w tym choćby kwestia obsługi, kontaktu z sądem 
m.in. w czasach pandemii. Jednocześnie zapewniamy, 
że jeżeli którąś z nas spotkają państwo na korytarzu sądo-
wym, chętnie porozmawiamy – tak po prostu, z uśmiechem  
i na każdy temat. 

DLACZEGO NA NAS GŁOSOWAĆ?
Bo jesteśmy kobietami pracującymi i żadnej pracy się 
nie boimy Uważamy przede wszystkim, że to czyny świad-
czą o człowieku, a nie słowa. Co więcej, w naszej ocenie 
tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje 
na zaufanie. Być może czasami wyrazi się niezręcznie 
lub zaczepnie, ale nigdy nie będzie oszukiwał. Prosi-
my o rozważenie przedstawionych kandydatur – razem 
czy osobno, bo adwokatura jutra powinna mówić głosem 
nas wszystkich – kobiet, mężczyzn, adwokatów doświad-
czonych, mniej doświadczonych, cywilistów, karnistów, 
administratywistów, po prostu adwokatów i aplikantów 
adwokackich. 
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Moje  
priorytety

magdalena matusiak-frącczak
/ adwokat, członek ORA w Łodzi

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA 
TO CIAŁO KOLEGIALNE.

Jako członek ORA chciałabym realizować określone działa-
nia i pomysły, które, mam nadzieję, zyskają aprobatę Pań-
stwa, a następnie Rady w nowej kadencji.

Chciałabym kontynuować i rozwijać tę pracę, która już mia-
ła miejsce, a mianowicie merytoryczny udział adwokatury 
w procesie tworzenia prawa poprzez przygotowywanie zało-
żeń do projektów aktów prawnych, projektów aktów prawnych 
oraz opinii do nich. Nie będę tutaj powielać informacji o dzia-
łaniach podjętych w tej kadencji ORA, znajdują się one bo-
wiem w sprawozdaniu z działalności Komisji Praw Człowieka, 
dodam jednak, że powstały również opinie w sprawach: zmian 
do k.k. dotyczących konfiskaty rozszerzonej (przy udziale 
Magdaleny Fertak i Dariusza Golińskiego z Izby Warszawskiej 
oraz Ewy Stępniak z Izby Lubelskiej) oraz o projekcie roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu 
udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Praca ta od środka wygląda tak, że wszelkie dokumenty 
(projekty, opinie), czyli efekt końcowy prac merytorycz-
nych, są przekazywane władzom publicznym za pośredni-
ctwem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi lub Naczelnej 
Rady Adwokackiej, a w przypadku komisji kodyfikacyjnych 
są one przekazywane tym komisjom. W ramach realizowa-
nych działań współpracuję z adwokatami zarówno z Izby 
Łódzkiej, jak i spoza niej, zawsze przekazywana jest informa-
cja o osobach, które brały udział w takich pracach.

W tej kadencji chciałabym jeszcze bardziej rozwijać te ini-
cjatywy, zwłaszcza na poziomie oddolnym i jestem otwarta 
na wszelkie propozycje oraz wspólne działania z każdym ad-
wokatem, w szczególności Izby Łódzkiej. Wszelkie pomysły 
i sugestie są przeze mnie mile widziane, sama też podejmuję 
takie inicjatywy, kiedy widzę projekt, który wymaga przed-
stawienia stanowiska przez adwokaturę. Mamy inflację prawa, 
niektóre projekty mogą umknąć mojej uwadze, dlatego zwra-
cam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie informacji o takich 
projektach oraz o udział w ich opiniowaniu. Jako drużyna 
możemy zrobić znacznie więcej.

Kolejnym aspektem, który bardzo mi ciąży ze wzglę-
du na kadencję 2016 – 2021, jest kwestia wspierania przez 
ORA w Łodzi adwokatów w sytuacjach trudnych na linii 
adwokat–sąd/prokuratura/policja/urzędy. Było zgłasza-
nych wiele problemów, niestety część z nich została uzna-
na za sytuacje tego rodzaju, że „adwokat powinien sobie 
poradzić sam, to dorosły człowiek”, „chyba adwokat po-
winien wiedzieć, co zrobić, umieć pójść do prezesa sądu 
na dyżur” itp. Sytuacje te były określane mianem problemów 
niesystemowych (w przypadku problemów systemowych 
była reakcja ORA lub dziekana). Wychodzę z założenia, 
że brak szacunku do adwokatów jest problemem systemo-
wym, a każde takie jednostkowe sytuacje są jego przejawem. 
Jego źródłem jest w dużej mierze wieloletnia działalność 
władz państwowych, zwłaszcza polityków tej opcji, która 
akurat w danym momencie rządzi państwem – bez wzglę-
du na barwy polityczne – polegająca na zrobieniu z ad-
wokatów etatowych chłopców do bicia. Sytuacja dojrzała 
do tego, aby organy samorządowe interweniowały w takich  
sytuacjach.

Uważam też, że powinny mieć miejsce częstsze spotkania 
w szerszym gronie (aktualnie – ze względu na pandemię – on-
line, w przyszłości tradycyjne) z udziałem przedstawicieli 
np. adwokatów i sędziów, których celem byłoby przybliżenie 
obu zawodom praktycznych aspektów wykonywanej pracy, 
a przez to zrozumienie nawzajem realiów wykonywania tych 
zawodów. Zapewne wielu z Państwa spotkało się np. z nie-
zrozumieniem sądów możliwości i zasadności ustanowienia 
w danej sprawie substytuta i problemów z bilokacją (czasami 
nawet przymusem stawienia się w więcej niż dwóch miejscach 
jednocześnie). Realizacja całego tego pomysłu jest zależna 
nie tylko od woli ORA w Łodzi, lecz także od drugiej strony.

Bolączką sporej grupy adwokatów jest kwestia spraw 
z urzędu od etapu ich przyznawania po otrzymanie wynagro-
dzenia, często w żenującej wysokości. W tym zakresie widzę 
możliwość podjęcia następujących rozwiązań lub działań:
1. Utworzenie na poziomie izbowym jawnej listy, dostęp-

nej do wglądu w siedzibie ORA, przyznawanych spraw 
z urzędu poszczególnym adwokatom, obejmującej: 
datę przyznania sprawy z urzędu, repertorium (wszak 
jest istotna różnica np. między sprawami typu C, 
a sprawami typu U czy RNs). Dotyczyłoby to wyłącz-
nie spraw losowych, a nie ze wskazania. W tym zakre-
sie również zwiększyłabym obowiązki sprawozdawcze 
sekretarzy odpowiedzialnych za wyznaczanie i zwal-
nianie adwokata z danej sprawy z urzędu.

2. Zmiana praktyki sądów karnych w wyznaczaniu 
obrońców z urzędu. Jako środek służący temu celowi 
chciałabym wykorzystać instytucję dostępu do in-
formacji publicznej (sposób wydatkowania środków 
publicznych jest taką informacją).

3. W zakresie samych stawek chciałabym podjąć się prób 
przedstawienia sytuacji różnym organom i instytu-
cjom międzynarodowym (celem uzyskania ich wspar-
cia, być może nawet interwencji), wszyscy bowiem 
wiemy, jak konsekwentnie nasze postulaty w tym za-
kresie są przez polskie władze publiczne ignorowane.

Pomysłów mam jeszcze trochę więcej, ale pani redaktor 
Katarzyna Piotrowska-Mańko zakreśliła rozmiary tekstu 
na ok. 5000 znaków. 
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andrzej śmigielski
/ adwokat

Dotychczasowy prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwo-
kackiej w Łodzi – Bogdan Lesiak – zgłosił moją kandy-
daturę na stanowisko prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby 
Adwokackiej w Łodzi. 

Zgodziłem się kandydować, wierząc w to, że wysoki 
poziom sądownictwa dyscyplinarnego jest fundamentem 
i gwarantem niezawisłości, a także wyrazem samorządności 
adwokatury. 

Fundament niezawisłości – to hasło, którym posługuję 
się w swojej kampanii wyborczej. 

Fundament jako podstawa wolnego, niezależnego i sa-
morządnego zawodu adwokata. 

Fundament, od którego zależy sprawne funkcjonowanie 
Sądu Dyscyplinarnego. 

Fundament, nad którym być może obejmę pieczę, pełniąc 
funkcję prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej 
w Łodzi. 

Od 2016 roku z dumą pełnię funkcję sędziego Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi, co pozwoli-
ło mi poznać od wewnątrz funkcjonowanie tego organu, 
a także wyznaczyć kierunek, w którym powinien się on da-
lej rozwijać. 

W związku z moją kandydaturą proponuję następujące 
założenia programowe: 
1. ścisłą współpracę z członkami i nowo wybranym dzie-

kanem Okręgowej Rady Adwokackiej,
2. utworzenie sali rozpraw dyscyplinarnych w budynku 

Okręgowej Rady Adwokackiej przy ulicy Piotrkow-
skiej 63,

3. stworzenie strony internetowej lub zakładki na do-
tychczas istniejącej stronie Okręgowej Rady Adwoka-
ckiej w celu publikacji najistotniejszych i najciekaw-
szych z perspektywy merytorycznej orzeczeń Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej i Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego,

4. zorganizowanie przy współpracy z Okręgową Radą 
Adwokacką szkoleń dla sędziów i rzeczników dyscy-
plinarnych z zakresu metodyki orzeczniczej w spra-
wach dyscyplinarnych, 

5. zorganizowanie szkolenia dla wszystkich adwo-
katów i aplikantów Izby Łódzkiej z zakresu etyki 
adwokackiej,

6. zorganizowanie przy współpracy z członkami Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Łodzi ankiety dotyczącej 
funkcjonowania Sądu Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej 
wśród adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi, której 
wyniki będą dla mnie podstawą do wprowadzenia 
ewentualnych udogodnień i zmian prowadzących 
do usprawnienia działań Sądu Dyscyplinarnego; by-
łaby ona realizowana anonimowo i z pełną poufnością, 
a wyniki przedstawione wyłącznie w formie zestawień 
zbiorczych i statystycznych,

7. dążenie do wzmocnienia na polu ogólnokrajowym 
wizerunek adwokatury i sądownictwa dyscyplinarne-
go realizowanego przez niezależny i wolny samorząd, 
stanie na straży niezawisłości Sądu Dyscyplinarnego, 
w szczególności w aktualnej dobie tendencji domino-
wania i podporządkowywania sobie władzy sądowni-
czej przez legislację.

Jestem głęboko przekonany o tym, że podjęte przeze mnie 
działania doprowadzą do jeszcze sprawniejszego działania 
Sądu Dyscyplinarnego, a także zwiększenia świadomości 
środowiska adwokackiego w zakresie etyki zawodowej. 

Ścisła współpraca z nowo wybranym dziekanem Okręgowej 
Rady Adwokackiej pozwoli mi skooperować działania Sądu Dy-
scyplinarnego i Okręgowej Rady Adwokackiej. 

Dobra współpraca z członkami Okręgowej Rady Adwokackiej 
jest gwarantem zaufania do Sądu Dyscyplinarnego. 

Sąd Dyscyplinarny, oprócz oczywistej funkcji orzekającej, 
pełni także szereg innych zadań, o których nie można zapominać. 
Jednym z najważniejszych jest uświadamianie członków Palestry 
o najczęściej pojawiających się w praktyce naruszeniach zasad 
etyki adwokackiej. Publikacja orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego 
w zakładce na dotychczasowej stronie Okręgowej Rady Adwo-
kackiej ma mieć charakter dydaktyczny. Odbywać się będzie 
ona z bezwzględnym zachowaniem ochrony tajemnicy adwo-
kackiej, a także ochrony danych stron. Orzeczenia nie będą za-
wierały nawet inicjałów uczestników postępowania. Możliwość 
zapoznania się z nimi ma poszerzać świadomość adwokatów 
o problemach, które występują w naszym środowisku. 

Poziom profesjonalizmu sądownictwa dyscyplinarnego wi-
nien być stale podnoszony. Sprzyjać ma temu organizowanie 
przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką szkoleń dla sę-
dziów i rzeczników dyscyplinarnych. Zapewni to udoskonalenie 
merytoryki pionu dyscyplinarnego. Tylko najwyższy poziom 
sądownictwa dyscyplinarnego gwarantuje prawidłowe funkcjo-
nowanie Sądu Dyscyplinarnego. Równie ważnym aspektem jest 
organizowanie cyklicznych szkoleń dla adwokatów Izby Łódzkiej 
z zakresu etyki adwokackiej. Szkolenia ta mają obejmować także 
aplikantów adwokackich. 

W pracy zawodowej i samorządowej wykazuję się niezależnoś-
cią, odpowiedzialnością, skrupulatnością i zdrowym rozsądkiem. 

Wyrażam głęboką nadzieję, że powyższe założenia programo-
we pozwolą mi zrealizować ideę niezależnego, wolnego i samo-
rządnego sądu dyscyplinarnego, będącego fundamentem nie-
zawisłości adwokackiej w demokratycznym państwie prawa. 

Sąd dyscyplinarny = 
fundament niezawisłości
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piotr olszański
/ adwokat, członek ORA w Łodzi

W 2013 ROKU ZOSTAŁEM 

POPROSZONY PRZEZ DZIEKANA 

JAROSŁAWA SZYMAŃSKIEGO 

O KIEROWANIE KOMISJĄ KULTURY 

I INTEGRACJI ZAWODOWEJ, 

A W KOLEJNEJ KADENCJI 

KOMISJĄ KULTURY, SPORTU 

I INTEGRACJI ZAWODOWEJ. 

W tym czasie w naszej Izbie nie odbywały się wydarzenia skie-
rowane do szerokiego grona naszych koleżanek i kolegów, inte-
grujące różne środowiska prawnicze. Podobnie rzecz miała się 
z wydarzeniami adresowanymi do dzieci członków naszej Izby. 
Jedyną atrakcją była zabawa choinkowa organizowana w cias-
nych pomieszczeniach starej siedziby ORA, zawsze w tej samej 
konwencji. 

Mam nadzieję, że udało mi się zmienić choć trochę 
ten stan rzeczy. W ciągu ośmiu lat kierowana przeze mnie ko-
misja zorganizowała szereg wydarzeń i imprez o charakterze 
sportowym i integracyjnym. Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę 
członków naszej Izby oraz ograniczone fundusze, którymi dys-
ponowała komisja, zorganizowanie planowanych przeze mnie 
przedsięwzięć wymagało pozyskania partnerów biznesowych. 
Plan ten udało się zrealizować. W ośrodku w Grotnikach każ-
dego roku odbywały się całodniowe pikniki rodzinne, które 
miały charakter tematyczny. Mam nadzieję, że nasze dzieci  
do tej pory wspominają piknik indiański, przyrodniczy, sporto-
wy czy też gry terenowe. Oczywiście starałem się, aby w trakcie 
pikników dorośli uczestnicy również się nie nudzili i mieli za-
pewnione atrakcje dzięki wsparciu przedstawicieli dealera sa-
mochodów Audi. Bilans strat w trakcie tych zabaw był naprawdę 
niski, ponieważ zostało zniszczone tylko jedno Audi Q7, choć 
zastrzegam, że nie z naszej winy. 

Zabawy choinkowe dla dzieci także zyskały na różnorod-
ności. Udało nam się zaprosić św. Mikołaja, który pojawił się 
na imprezie z zaprzęgiem psów husky. Na innej imprezie dzieci 
w ramach świątecznej pomocy dla braci mniejszych zbijały do-
mki i karmniki dla ptaków oraz budy dla psów ze schroniska. 
Z kolei na ostatnią zabawę w roku 2019 zawitała wielka świą-
teczna bombka wypełniona śniegiem, do której dzieci mogły 
wejść niczym w baśniach. 

W ramach integracji samorządów prawniczych komisja zor-
ganizowała osiem bali prawników w Pałacu Poznańskiego oraz 
hotelu Andel’s. Bali, na których liczba gości niejednokrotnie 
przekraczała ponad 350 osób. Mam nadzieję, że w epoce „po-
covidowej” organizowanie tej imprezy będzie kontynuowane.

Z okazji 100-lecia adwokatury w roku 2018 nasza Izba zorga-
nizowała spływ kajakowy na rzece Krutynia. I choć osób, które 
w nim uczestniczyły, nie było wiele, to przepiękne pejzaże Ma-
zurskiego Parku Krajobrazowego zapadły wszystkim w pamięć. 

Adwokatura 
to nie tylko praca

FOT. MICHAŁ BOROWSKI
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Tego typu imprezy powinny mieć charakter cykliczny! W po-
przednich wydaniach „Kroniki” odnajdziecie państwo zdjęcia 
z niektórych opisanych powyżej wydarzeń.

Odnośnie do planów na przyszłość, to niezależnie od do-
tychczasowych działań chciałbym rozwinąć działalność komisji 
na trzech nowych płaszczyznach. Po pierwsze moim zamiarem 
jest, aby komisja wdrożyła w życie program „Papuga on tour”. 
Byłby on skierowany do wszystkich „papug” chcących odwie-
dzić miejsca niezepsute postępującą wciąż komercjalizacją usług 
turystycznych. Proponuję zorganizowane wyjazdów trekkin-
gowych i offroadowych np. do Rumunii w Karpaty Wschodnie, 
do Gruzji lub na Ukrainę. Oczywiście lista destynacji nie jest 
zamknięta – oczekuję propozycji także od państwa. 

Ponadto  –  biorąc pod uwagę, że wciąż rosnąca liczba 
członków naszej Izby wymusza niejako dywersyfikację ofer-
ty wydarzeń  –  uważam, że warto pomyśleć nad powoła-
niem sekcji tematycznych, np. biegowej, jogi, kajakarskiej 
lub narciarskiej, a także innych, zgodnie z Państwa sugestia-
mi, które organizowałyby imprezy dedykowane pasjonatom  
poszczególnych dyscyplin. 

W mojej ocenie komisja powinna podjąć działania, aby w spo-
sób bardziej efektywny wykorzystać ośrodek adwokatury w Grot-
nikach. W ośrodku znajduje się duża leśna polana, którą można 
zagospodarować i wykorzystać z korzyścią zarówno dla „grotni-
czan”, ale także dla członków izby, którzy nie użytkują domków 
na terenie ośrodka. Proponuję wrócić do planu który zgłaszałem 
p. dziekanowi jakiś czasu temu. Chciałbym, aby na polanie zo-
stała wybudowana zadaszona wiata z miejscem do grillowania. 
Jednocześnie obok wiaty powstałoby boisko do siatkówki pla-
żowej oraz mały plac zabaw dla dzieci. Realizacja tego planu 
stworzyłaby miejsce, które uatrakcyjniłoby pobyt w ośrodku 
samym użytkownikom domków, ale jednocześnie mogłoby 
być celem weekendowych wypadów i spotkań dla naszych ro-
dzin. Nie można przy tym nie wspomnieć, że w tym roku na rze-

ce Linda nieopodal ośrodka powstało nowe kąpielisko Zatoka 
Lindy które z pewnością będzie stanowiło dla naszych dzieci 
dodatkową atrakcję.

Osiem lat pracy dla naszego samorządu to także czas na reflek-
sję nad zmianami w nim zachodzącymi. Gdy w roku 2002 roz-
poczynałem wykonywanie zawodu adwokata, nasza Izba liczyła 
350 osób. Dziś liczy już ok. 1300 członków. Zmieniła się jednak 
nie tylko jej liczebność, lecz także postrzeganie samej adwokat-
ury wewnątrz naszego środowiska. Rozmawiając z młodszy-
mi koleżankami i kolegami, ciągle spotykam się z przekazem, 
że nasz samorząd jest skostniały, mało aktywny i nie podejmuje 
działań, które zapobiegłyby pauperyzacji adwokatów i wypie-
raniu ich z rynku usług prawniczych przez liczniejszych radców 
prawnych. Poglądowi temu nie sposób odmówić racji. W mojej 
ocenie przyszłe władze nowej ORA, ale także Naczelna Rada 
Adwokacka w nowym składzie, powinny w pierwszej kolejno-
ści zająć się problemem zatrudnienia adwokatów na umowę 
o pracę oraz kwestią reklamy świadczonych przez nich usług. 
Czy faktycznie zakazy te służą wzmacnianiu naszej niezależ-
ności, czy też są wyrazem archaizmu rodem z poprzedniego 
wieku i bronimy ich niejako z przyzwyczajenia, inne bowiem 
atrybuty niezależnej adwokatury już nie istnieją. Samodzielne 
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, z reguły na mini-
malnym poziomie, powoduje, że większość z naszych kolegów 
i koleżanek w przyszłości może liczyć tylko na niskie emerytury. 
Z tego powodu opowiadam się za dopuszczeniem możliwości 
wykonywania zawodu adwokata pozostającego jednocześnie 
w stosunku pracy.

Popieram także wprowadzenie możliwości reklamy naszych 
usług, ale według ściśle określonych reguł, które zostaną opra-
cowane przez NRA. 

Liczę, że w składzie nowej NRA znajdą się koledzy i kole-
żanki z łódzkiej izby adwokackiej, którzy będą aktywnie działać 
na rzecz naszej społeczności i stworzą adwokaturę jutra.  

FOT. ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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katarzyna piotrowska-mańko
/ adwokat, redaktor naczelna „Kroniki”

Od czterech lat zasiadam w Okręgowej Radzie Adwo-
kackiej, a od 2011 r. pełnię funkcję redaktor naczelnej 

„Kroniki” i w związku z tym przeżyłam jako tzw. press 
trzy Krajowe Zjazdy Adwokackie. Adwokatem jestem 
od dziesięciu lat. Może mało, może dużo… Uważam, 
że na tyle wystarczająco, aby rozliczyć się ze sobą i mieć 
dalszy plan. Czym się zajmuję? Informacją, publikowa-
niem życia adwokackiego. Wizytówką tego są kolejne 
numery „Kroniki” i strona www.ekronika.pl, a także 

„Sprawozdanie kadencyjne”. Mam za sobą także doświad-
czenie próby kreaowania wizerunku adwokata na ze-
wnątrz (projekt „Adwokat”, o którym więcej w „Kroni-
ce” nr 71 oraz na stronie http://e-magazynadwokat.pl/).  
Brzmi niby dobrze, nie jest jednak tak kolorowo,  
jakbym chciała. 

Jeszcze za czasów dziekana Zbigniewa Wodo poprosi-
łam o możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady, 
aby mieć dostęp do informacji bezpośrednio, a nie „biegać” 

pomiędzy koleżankami i kolegami z ORA i dowiadywać 
się, co się dzieje. Dziekan Jarosław Z. Szymański utrzymał 
tę tradycję, choć w drugiej kadencji, z racji tego, że zosta-
łam wybrana do ORA, nie była już potrzebna. Mam na-
dzieję, że nawet jeśli mnie czy innego redaktora naczel-
nego „Kroniki” nie będzie w składzie ORA, ten zwyczaj 
się utrzyma, ponieważ informacja o tym, co robimy, jest 
niezwykle ważna. 

Informacja i jej przepływ. Jak ja to widzę. To, że pro-
wadzę „Kronikę”, nie oznacza wcale, że tworzę politykę 
informacyjną. Powiem więcej: nie podoba mi się obecna 
polityka informacyjna Izby. Nie wiem, z czego ona wynika, 
i nie chcę tego teraz analizować, ale próbowałam ją zmienić 
i będę próbować nadal. 

Bardzo chciałabym, aby „Kronika” przekształciła się 
w „MediaKronika”. Częściowo udało się to zrobić, ponie-
waż oprócz www.ekronika.pl w ostatnich dwóch latach 
przebudowaliśmy stronę ORA tak, aby można ją było 
zmieniać i uzupełniać. Oczywiście wynika to z nowych, 
prostszych możliwości technologicznych, które są teraz 
dostępne, a nie były na etapie jej tworzenia. Byłam i jestem 
zwolennikiem niekodowanej strony, albowiem zakodowa-
nie jej spowodowało atawistyczną niechęć do zaglądania 
tam. Rada podjęła decyzję inną, którą należało oczywiście 
uszanować. Nic jednak nie jest na zawsze i to również 
można zmienić. W marcu 2020 r. udało mi się zostać ad-
ministratorem fanpage’a ORY i zasadniczo od tego czasu 
prowadzę ten kanał komunikacyjny. Zasadniczo, albowiem 
część informacji jest tam wprowadzana przez biuro ORA. 

KronikaMedia
CZYLI MÓJ PLAN NA CIĄG DALSZY
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JAK TO WIDZĘ DALEJ? CHCIAŁABYM, ABY „KRONIKAMEDIA” ZAWIERAŁA TRZY ELEMENTY:

1. informacja
DZIAŁ INFORMACJI BIEŻĄCEJ DLA ADWOKATÓW, TJ. STRONA INTERNETOWA ORAZ FANPAGE,  

A TAKŻE NEWSLETTER I BLOG JAKO ELEMENT PROMOCJI ADWOKACKIEJ

2. publicystyka
DZIAŁ PUBLICYSTYKI – „KRONIKA” – WERSJA TRADYCYJNA + EKRONIKA,  

KTÓRĄ CHCĘ ROZWINĄĆ JAKO MEDIUM OGÓLNOADWOKACKIE, OGÓLNOPOLSKIE

3. rzecznik prasowy

Powiecie Państwo, że wszystko to już przecież mamy. 
Otóż mamy, a jednak nie mamy. Nie udało mi się bowiem 
przekonać decydentów, aby wszystkie te elementy wcho-
dziły w skład jednej struktury, którą byłaby „KronikaMedia” 
(nazwa wymyślona przeze mnie; może być inna). Obecnie 
wszystkie te elementy funkcjonują odrębnie. Mamy stro-
nę internetową zarządzaną przez dziekana. Do stycznia 
2020 roku mieliśmy także biuro prasowe z zatrudnionym 
pracownikiem zewnętrznym. Mamy komunikaty dziekań-
skie, przesyłane do adwokatów mailem. Mamy „Kronikę”, 
która zawiera głównie treści publicystyczne (więcej moż-
na przeczytać w „Sprawozdaniu kadencyjnym”). Mamy 
wreszcie rzecznika prasowego, który jest odrębnym by-
tem, będącym łącznikiem między dziekanem, jako repre-
zentantem ORA, a mediami. Wszystkie trzy kanały żyją 
w zasadzie odrębnie. Czas najwyższy, aby polityka informa-
cyjna Izby stanowiła jedną komisję, gremium, twór – jak-
kolwiek to nazwiemy. Nie chodzi o jedną osobę, przeciw-
nie. Nie wyobrażam sobie pracy w pojedynkę. Według 
mnie jednak praca powinna polegać na jasnym podziale 
zadań i kompetencji oraz odpowiedzialności. Szczegóły 
pracy to rzecz techniczna i organizacyjna. Obecnie pra-
ca – w kwestiach informacyjnych – polega na tym, że kilka 
osób powiela swoją pracę i tracimy czas (który przecież 
poświęcamy społecznie), a przepływ informacji nie jest 
do końca taki, jak być powinien. Największą niemoc 
w tej dziedzinie zauważyłam w pierwszej fazie pandemii, 

gdy uznałam, że przepływ informacji w zwykłych sprawach, 
jak decyzje o pracy sądów czy zorganizowanie pomocy te-
lefonicznej albo pomocy dla seniorów, powinien być szybki. 
Konieczność konsultacji każdej informacji powodowała 
opóźnienia, a przekazywanie pilnych wiadomości bez kon-
sultacji powodowało konflikty. 

Oczywiście ostatecznie to rada i dziekan decydują 
o kształcie polityki informacyjnej, a jednak w praktyce 
decyduje ten, kto się nią zajmuje. Ale tym samym o tym de-
cyduje Izba w wyborach. Od nowego dziekana i rady chcia-
łabym więc przede wszystkim usłyszeć, że zespół to zespół. 
W „Kronice” staramy się tak pracować razem i tworzyć 
zespół. Pewnie, że nieraz się nie da, ponieważ czas goni, 
a terminy zawodowe mają pierwszeństwo. Sprawny prze-
pływ informacji powoduje, że wiemy po co jest samorząd, 
bo wiemy co robi. Wiemy, że szkoli i jak szkoli, wiemy, 
że kontaktuje się z sądami, gdy jest taka potrzeba, a także 
wiemy, jak działają organy na szczeblu centralnym. 

À propos informacji – ważna jest informacja zwrotna. 
Wiem, że każdy jest zabiegany, ale czasem warto powie-
dzieć, czego byśmy oczekiwali od samorządu. Łatwiej wte-
dy o rozwiązywanie problemów. 

Proszę przy tym pamiętać, że poruszamy się we włas-
nym budżecie, pochodzącym ze składek, a praca jest zwy-
kle społeczna. Przy najszczerszych chęciach i uprzejmości 
osób, które często robią mi po prostu przysługi, możemy 
zrobić tylko to, na co nas stać. 
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piotr paduszyński
/ adwokat

Siłą Adwokatury zawsze było przywiązanie do tradycji 
naszego zawodu i mądrej kontynuacji dziedzictwa, jakie 
otrzymaliśmy po naszych poprzednikach w tym zawodzie 
i w naszym samorządzie. Słabością zaś często spóźnio-
ne reagowanie na zmianę otoczenia w jakim wykonujemy 
nasz zawód. W ten sposób nie zareagowaliśmy w sposób 
adekwatny na rozwijające się wszelkiego rodzaju firmy od-
szkodowawcze, które zabrały adwokatom istotny fragment 
tradycyjnego rynku usług prawnych, czy też na rozwój no-
wych sfer aktywności zawodowej lub nowych jej narzędzi. 
W pewien sposób nasze słabości wynikają z tego dzięki 
czemu Adwokatura z drugiej strony jest silna. Jednakże 
to co stanowi o naszej tożsamości jako Palestry nie musi 
oznaczać braku elastyczności i odpowiednio wcześniejsze-
go przewidywania rozwoju i zmian w sposobie świadczenia 
usług prawnych, które wyznacza przede wszystkim rozwój 
społeczny i technologiczny. Na to nakładają się zwykłe co-
dzienne problemy powstające w czasie współpracy orga-
nami Wymiaru Sprawiedliwości, problemy powstające po-
między adwokatami lub dotyczące postrzegania nas przez 
innych, jak również problemy starszych adwokatów zbli-
żających się do emerytury. 

Zdecydowałem się przyjąć propozycję Pana Dziekana 
adw. J.Z.Szymańskiego i innych Kolegów, którzy zgłosili 
moją kandydaturę uznając, że z perspektywy niemal 25 
lat praktyki adwokackiej będę w stanie wnieść do pracy 
w Radzie zarówno doświadczenie, jak i nowe spojrzenie, 
bowiem dotąd nigdy do Jej składu nie kandydowałem 

Będę dbał o mądrą kontynuację i rozwój tego kierun-
ku aktywności naszego Samorządu, jaki został nakreślony 
i był realizowany w ciągu ostatnich 2 kadencji organów 
naszej Izby. Główne pola w których widzę swoją aktywność 
w Radzie to:
• kształcenie aplikantów adwokackich i doskonalenie 

zawodowe oraz w zakresie umiejętności przydatnych 
przy pracy adwokata. Cennym byłoby zorganizowanie 
corocznych konsultacji z patronami co do ich potrzeb 
uzupełnienia wiążącego nas szablonu kształcenia za-
wodowego aplikantów. Przy doskonaleniu zawo-
dowym oprócz prawa, należy wesprzeć adwokatów 
w zdobywaniu innych przydatnych umiejętności. 

Przykładowo, jeżeli ja i moi współpracownicy byliśmy 
w stanie już 3-krotnie odbyć zorganizowane własnym 
sumptem szkolenia w zakresie kontaktów i wypo-
wiedzi dla mediów, to nie widzę powodów, aby ta-
kich i innych podobnych szkoleń nie organizowała 
ORA dla zainteresowanych adwokatów;

• zagadnienia ubezpieczenia emerytalnego i zdro-
wotnego. Od ponad 20 lat większość adwokatów 
korzysta z najniższego ubezpieczenia społecznego, 
takiego jakie mają osoby prowadzące działalność 
gospodarczą. Nie wszyscy zdołali odłożyć lub zain-
westować, tak aby mieć dodatkowe środki do bardzo 
niskich emerytur, które otrzymają. Jeżeli jako samo-
rząd nie zajmiemy się tym, to za naście lub najdalej 
dwadzieścia lat adwokat emeryt zacznie się kojarzyć 
powszechnie z emerytem biednym, a wtedy żadne 
wielkie słowa o etosie, tradycji i godności zawodu 
nie zdołają zastąpić adwokatom seniorom ubogości 
środków na codzienną egzystencję. Bez tego będzie 
wciąż wielu prawników kojarzących inne zawody 
prawnicze z godniejszą, bo wyższą emeryturą.

• komunikacja społeczna. Akcja wizerunkowa w sądach, 
jaką jako pierwsza w Polsce zaczęła łódzka Palestra, 
i która była wzorem dla innych Izb powinna być roz-
wijana i w sposób zaplanowany realizowana w róż-
nego rodzaju mediach masowych przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad deontologicznych naszego zawodu. 
Powinna być prowadzona zarówno w sposób zorgani-
zowany, jak i przez pomoc adwokatom w uzyskiwaniu 
i doskonaleniu ich własnych kompetencji z zakresu 
komunikacji medialnej.

• konkurencja na rynku usług prawnych. Powinniśmy 
wypracować rozwiązania pozwalające na skuteczną 
konkurencję nie tylko przy realizowaniu uzyska-
nych zleceń, ale i przy pozyskiwaniu klientów za-
równo w stosunku do tzw. firm odszkodowawczych. 
W szczególności powinniśmy podjąć akcję uświada-
miającą klientów, że koniec końców firmy odszko-
dowawcze również wynajmą prawnika do prowa-
dzenia sprawy odszkodowawczej i taniej oraz lepiej 
jest bez pośrednika skorzystać z takiej pomocy, po-
winniśmy wskazywać klauzule abuzywne w ich umo-
wach i informować, że wszystko to co owe firmy robią 
może również wykonywać adwokat, i to korzystniej 
dla klienta. 

Jeżeli zaś chodzi o wybór Dziekana, który przed nami stoi, 
to mamy dwóch świetnych, doskonale przygotowanych, 
kompetentnych kandydatów. Ja już wiem na kogo będę gło-
sował. Na tego, który jednoznacznie zadeklaruje, że w razie 
porażki, ze swoją wiedzą, energią i doświadczeniem pozo-
stanie wciąż aktywny w organach samorządu naszej Izby. 

Kontynuacja i rozwój
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anna rakowska-trela
/ adwokat

Z uwagi na swoje konstytucyjnoprawne zainteresowa-
nia, pracę naukową oraz współpracę ze środowiskami 
zewnętrznymi, w tym np. członkostwo w Stowarzysze-
niu im. Prof. Hołdy, czy w Zespole Ekspertów Prawnych 
Fundacji Batorego, jej plany koncentrują się wokół pracy 
na rzecz wizerunku Adwokatury jako zawodu zaufania 
publicznego, będącego nie tylko zrzeszeniem osób wyko-
nujących zawód adwokata, ale także Palestry jako istotnego 
elementu społeczeństwa obywatelskiego. Adwokatura po-
winna pozostawać otwarta na współpracę z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, takimi jak stowarzyszenia 
czy fundacje stojące na straży wolności i praw człowieka 
i obywatela. Za konieczne uważa utrzymywanie z takimi 
organizacjami kontaktu i współpracy, gdyż takie współdzia-
łanie może przynieść pożytek zarówno dla tych organizacji, 
pomagając im w codziennym funkcjonowaniu, ale i ko-
rzyści, przede wszystkim wizerunkowe, dla Adwokatury. 
Może też szerzej otworzyć Palestrę na aktualne potrzeby 
społeczne.

Za potrzebne uważa więc utrzymywanie kontaktu z or-
ganizacjami takimi jak Helsińska Fundacja Praw Człowie-
ka, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie im. Prof. 
Hołdy, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Court 
Watch Polska i z innymi działającymi na polu szeroko po-
jętego wymiaru sprawiedliwości, wolności i praw człowie-
ka. Współpraca ta mogłaby koncentrować się na wymianie 
doświadczeń, realizacji wspólnych projektów, w tym kon-
ferencji, publikacji popularyzujących prawo, a także Adwo-
katurę i jej miejsce w wymiarze sprawiedliwości.

Chce zaangażować się w propagowanie Adwokatury po-
przez akcje edukacyjne, charytatywne, a także przygotowy-
wanie szkoleń dla organizacji społecznych. Taka aktywność 
może bowiem pomóc zachować i poprawić wizerunek Palestry 
jako środowiska profesjonalnego, ale jednocześnie otwartego.

Adwokaci, jako prawnicy mający różne specjalizacje 
i doświadczenie zawodowe, są doskonale przygotowani 
do prowadzenia tego typu akcji. Można w tym celu wyko-
rzystać nie tylko platformy internetowe, ale także w przy-
szłości siedzibę ORA, korzystać z zaproszeń wystosowy-
wanych przez podmioty zewnętrze, a także organizować 
spotkania plenerowe. 

Za istotne uważa także otwarcie Palestry na określone 
grupy społeczne. Za ciekawy, a przy tym możliwy do re-
alizacji pomysł uważa organizowanie i objęcie patrona-
tem przez Adwokaturę konkursów dla dzieci i młodzieży, 
np. na temat wolności i praw człowieka, skierowanych 
do szkół i przedszkoli. Taka akcja także przyniosłaby obo-
pólne korzyści. Z jednej strony przyczyniłaby się do pod-
niesienia świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, 
a więc tych grup wiekowych, które są najbardziej podatne 
na wiedzę i nowe doświadczenia. Z drugiej strony pozwo-
liłaby na budowanie wizerunku adwokata jako otwartego  
profesjonalisty.

Doświadczenia ostatnich miesięc y wskazują , 
że ważne i potrzebne byłoby także przygotowanie – choć-
by we współpracy z wymienionymi wcześniej organiza-
cjami pozarządowymi – otwartych spotkań dotyczących 
aktualnych, ważnych społecznie tematów z zakresu prawa.  
Spotkania takie stanowiłyby reakcję na aktualne prawne 
problemy. Mogłyby się odbywać nie tylko w formie sta-
cjonarnej, ale także hybrydowej, czy nawet zdalnej. Przy-
niosłyby istotną korzyść społeczną, polegającą na wzroście 
świadomości prawnej, ale także nowe doświadczenie i ko-
rzyść wizerunkową dla Adwokatury.

Niezwykle interesująca i potrzebna w zawodzie ad-
wokata jest wymiana doświadczeń. Za ciekawy po-
mysł uważa także organizację spotkań adresowanych 
do profesjonalistów – adwokatów, czy także przedsta-
wicieli innych zawodów prawniczych – z prawnikami 
mającymi doświadczenie i autorytet, a jednocześnie 
spojrzenie na prawo inne od „adwokackiego” jak np. z sę-
dziami Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, 
sędziami Sądu Najwyższego, osobami piastującymi takie 
stanowiska jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, a także 
z wybitnymi przedstawicielami środowiska akademickie-
go. Doświadczenie płynące z takich spotkań wskazuje, 
że wymiana uwag, skonfrontowanie spojrzenia na tema-
ty prawne z różnej perspektywy, wzbogaca obie strony  
debaty. 

Adwokatura otwarta 
i współpracująca
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jarosław szczepaniak
/ adwokat, członek NRA

Moi Drodzy,

najbardziej banalne pytanie, jakie można zadać kandydato-
wi ubiegającemu się o wybór do pełnienia określonej funk-
cji, to – czemu to robi, co go skłoniło do kandydowania, 
czym się kierował, startując w wyborach?

W odpowiedzi na banał najczęściej pojawia się tru-
izm – bo ma doświadczenie, bo ma pomysły, bo chce 
coś zmienić.

I chociaż pewnie większość po takim wstępie chciałaby 
pokusić się o napisanie czegoś odkrywczego, to ja pozo-
stanę jednak w sferze truizmu i w kilku słowach, wręcz 
syntetycznie, postaram się przedstawić, dlaczego kandydu-
ję do naszej Rady oraz na delegata na najbliższy Krajowy 
Zjazd Adwokatury (KZA).

Ostatnie cztery lata służby dla adwokatury jako 
przedstawiciela Izby Łódzkiej w NR A pozwoliły 
mi zdobyć wiele doświadczeń, które teraz chciałbym 
wykorzystać jak najlepiej, z pożytkiem dla łódzkiej pale-
stry. Mojemu kandydowaniu do ORA w Łodzi i na de-
legata na KZA przyświeca chęć zrealizowania „progra-
mu wyborczego”, opartego na dwóch zasadniczych 

celach: integracji samorządu adwokackiego i poszerze-
niu rynku usług adwokackich, zarówno w skali lokalnej,  
jak i poza nią.

Duży wpływ na kształt tego programu ma pandemia, 
która zdeterminowała i nadal determinuje nasze życie, 
zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym. Do-
prowadziła ona do rozluźnienia więzów łączących ad-
wokatów i zapewniających naszemu środowisku stałą 
integrację. Postępująca co najmniej od kilku miesięcy dez-
integracja osłabia nasz samorząd w wymiarze zawodowym, 
by nie rzec – dochodowym. Spowolnienie funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości sprawia, że kondycja finansowa 
adwokatów stale się pogarsza.

W kontekście przedstawionych wyżej skutków pande-
mii rysują się dwa główne kierunki przyszłych działań sa-
morządu adwokackiego.

Pierwszym jest zwiększenie działań integracyjnych 
pomiędzy adwokatami, ale również zawodami zaufania 
publicznego. Może się to odbywać poprzez nasilenie dzia-
łań integracyjnych, w wymiarze już znanym naszemu śro-
dowisku, np. organizację spotkań przez Komisję Sportu 
i Integracji ORA w Łodzi w porozumieniu z Komisją In-

Nowa rzeczywistość,  
rzeczywista nowość! 
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tegracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA. 
Scalenie polskiej palestry to jeden z kierunków służących 
jej wzmocnieniu. Scementowanie naszego samorządu win-
no odbywać się zarówno w obrębie izbowym, jak i ogól-
nopolskim, a ośrodkami służącymi temu celowi powinny 
być m.in. siedziby ORA, znakomicie nadające się do tego 
typu działań. Z kolei fundusze NRA winny być wykorzy-
stywane na potrzeby wzmacniania działań integracyjnych, 
także lokalnie. 

Właśnie brak współpracy łódzkiego samorządu adwo-
kackiego z NRA to to, czego brakowało mi najbardziej 
przez ostatnich siedem lat. Najwyższy czas, by to naprawić, 
i nie chodzi tu o porzucenie konstruktywnej, jakże potrzeb-
nej krytyki. Nie powinna ona jednak zmieniać się w per-
manentną dezaprobatę wszelkich działań NRA. Nie tędy 
droga! Nie służy to w szczególności naszej Izbie, lokując 
ją poza jakimikolwiek wpływami na arenie ogólnopolskiej. 
Powinniśmy pamiętać, że w tym trudnym dla adwokatury 
czasie pomoc, także finansowa, ze strony naczelnych or-
ganów adwokatury powinna być wykorzystana przez 
ORA w Łodzi w maksymalnym stopniu. Na tym m.in. win-
na polegać szeroko pojęta integracja naszego samorządu. 

Jednym z narzędzi tej integracji będzie reaktywowanie 
we współudziale z Katarzyną Piotrowską-Mańko progra-
mu „Zajrzyj do adwokata”, tak popularnego w roku Stulecia 
Adwokatury Polskiej, którym był rok 2018. 

Inną płaszczyzną, na której samorząd adwokacki kolej-
nej kadencji powinien skupić uwagę, jest pozyskanie no-
wych rynków usług adwokackich. Uważam, że rynkiem 
takim jest rynek usług dla obcokrajowców, w szczegól-
ności dla obywateli państw zza naszej wschodniej grani-
cy. Stworzenie centrum pomocy prawnej dla obywateli 

wschodniej Europy, działającego przy NRA i mającego 
oddziały w każdej ORA w Polsce, winno być priorytetem 
w działaniach ORA w Łodzi i NRA. Liczba przebywają-
cych na terenie Polski obywateli z Europy Wschodniej, zbli-
żająca się do blisko trzech milionów osób, co daje około 
15 tys. potencjalnych klientów w przeliczeniu na jednego 
adwokata. To rynek, którego nie sposób pominąć, rynek 
póki co niezagospodarowany, czekający na zaintereso-
wanie się nim, właśnie przez nasz samorząd. Nawiąza-
nie kontaktów z ambasadami poszczególnych państw 
oraz samorządami adwokackimi w tych krajach może 
stanowić swoiste kanały pozyskiwania klientów, co dzi-
siaj jest niezwykle ważne, w szczególności dla młodych  
adwokatów.

W dobie nowych wyzwań, będących m.in. skutkiem 
pandemii, konieczne stało się unowocześnienie wielu 
kancelarii adwokackich, szczególnie pod kątem zdalne-
go dostępu do ich zasobów. Korzystanie z dobrodziejstw 
techniki wiązać się jednak będzie z koniecznością pono-
szenia przez adwokatów dodatkowych kosztów. Stworzenie 
systemu pomocy finansowej, w tym bezzwrotnych poży-
czek, niskooprocentowanych kredytów oraz poszukiwanie 
innych form finansowania zewnętrznego, to konieczność, 
warunkująca rozwój adwokatury. 

Przedstawione kierunki działań, którym chciałbym 
poświęcić czas w przyszłej kadencji organów samorządu 
adwokackiego, to tylko niektóre z zamierzeń koniecznych 
do zrealizowania. Urzeczywistnienie już tylko tych pomy-
słów, przy wykorzystaniu centralnego położenia Łodzi, 
sprawi, że Łódzka Izba Adwokacka może stać się przewod-
nikiem dla innych izb w nowej rzeczywistości, tworząc rze-
czywistą nowość. 

FOT. НАЦІОЛНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
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michał wojtysiak
/ adwokat, członek ORA w Łodzi

 � KANDYDUJE NA CZŁONKA ORA

W ODPOWIEDZI NA INICJATYWĘ 

„KRONIKI” CHCIAŁBYM – JAKO 

KANDYDAT W WYBORACH 

NA CZŁONKA OKRĘGOWEJ 

RADY ADWOKACKIEJ W ŁODZI 

NOWEJ KADENCJI – PRZYBLIŻYĆ 

PAŃSTWU MOJE PLANY 

ORAZ ZAŁOŻENIA ZWIĄZANE 

Z PRZYSZŁĄ PRACĄ DLA ŁÓDZKIEJ 

ADWOKATURY.

Od czterech lat jestem członkiem Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Łodzi, wcześniej zaś uczestniczyłem w pra-
cach jej komisji. W ramach swoich obowiązków brałem 
udział działaniach, których przedmiotem było przede 
wszystkim usprawnienie pracy działania samorządu po-
przez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i proce-
dur w jego funkcjonowaniu. Zajmowałem się promo-
cją adwokatury oraz jej historii; brałem także udział 
w pracach dotyczących bezpośrednio szkolenia adwo-
katów i aplikantów. Mam nadzieję, że odwiedziliście 
Państwo wystawę „100-lecie adwokatury”, której byłem  
kuratorem. 

Ufam ponadto, że choć trochę udało mi się przybliżyć 
Państwu zagadnienia RODO (organizowałem szkolenie 
i współtworzyłem materiały do wdrożenia w kancela-
riach). W trakcie mojej służby samorządowej zajmowa-
łem się również sprawami przyziemnymi. Mam nadzieję, 
że odwiedzając pokoje adwokackie, nigdy nie narzekaliście 
Państwo na sprzęt komputerowy ani brak papieru do dru-
karek. W ostatnich, ciężkich czasach udało mi zorganizo-
wać bezproblemowe i sprawne funkcjonowanie posiedzeń 
ORA w formie zdalnej. Pozostawałem zawsze do Państwa 
dyspozycji telefonicznej w sprawach bieżących. W ostat-
nim miesiącach brałem udział w przygotowywaniach Izby 
do udziału w styczniowym zgromadzeniu. Mam nadzieję, 
że firma MWC, z którą jeszcze w połowie września roz-
począłem negocjacje dot. obsługi naszego zgromadzenia, 
podoła swoim obowiązkom – w Krakowie podołała. Szcze-
góły mojej pracy opisałem szczegółowo w sprawozdaniach, 
które otrzymaliście Państwo przed zgromadzeniem, dlate-
go nie chcę dłużej pisać o przeszłości, lecz zająć się planami 
przyszłymi. 

Jestem pasjonatem  
samorządu

FOT.  ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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Pierwszą sprawą, którą chciałbym zająć się jako członek 
ORA nowej kadencji, jest utworzenie Izby Pamięci Izby 
Łódzkiej. Jest to naturalne pokłosie organizacji wystawy 
z okazji 100-lecia adwokatury, po której dysponujemy wielo-
ma cennymi eksponatami i pamiątkami. Te rzeczy powinny 
być stale eksponowane w celu pokazania młodszym kolegom 
i koleżankom naszej przeszłości i historii, tak ważnej dla eto-
su naszego zawodu. 

Realizując projekt Izby Pamięci, chciałbym także pomóc 
nowo wybranemu dziekanowi i Radzie w rozwiązaniu na-
szego stałego problemu – wykorzystania starej siedziby ORA. 
Dotychczasowe aktywne wysiłki komercyjnego wynajmu 
pomieszczeń pierwszego piętra budynku przy Piotrkowskiej 
świadczą o tym, że mimo chęci jest to w okolicznościach ryn-
kowych i faktycznych niemożliwe. W związku z tym uważam, 
że konieczne jest stworzenie w naszej starej siedzibie miejsca 
dostępnego dla wszystkich adwokatów, w którym będzie-
my mogli się towarzysko spotykać i integrować. Pozostaje 
to zbieżne z inicjatywą mecenasa Andrzeja Wosińskiego, 
który zainicjował utworzenie Klubu Adwokata. Chciałbym, 
aby stara siedziba odżyła. Inną możliwością wykorzystania 
budynku przy Piotrkowskiej 63 jest utworzenie w nim miej-
sca do pracy w warunkach coworkingu, szczególnie dla ad-
wokatów rozpoczynających praktykę. Myślę, że istotną po-
mocą samorządu byłoby udostępnienie miejsca, w którym 
będzie można popracować i przyjąć klientów bez ponoszenia 
wysokich kosztów związanych z wynajmem. Pomysł jest re-
alny, ale wymaga pewnych nakładów finansowych. Przez 
dwa lata nieśmiało postulowałem rozpoczęcie realizację 
tych pomysłów, ale wiele wyzwań, przed którymi stał nasz 
samorząd, uniemożliwiało ich wdrożenie. Myślę, że teraz 
przyszedł czas na ich realizację. 

Mając na uwadze doświadczenia nabyte przeze mnie pod-
czas pandemii – związane z kontaktami zdalnymi i wykorzy-
staniem nowości technicznych w pracy kancelarii – uznaję 
za konieczne podjęcie konkretnych i szybkich starań zmie-
rzających do zorganizowania profesjonalnego i efektywne-
go serwisu usług informatycznych dla obsługi Rady i Izby. 
Praca w oparciu o zintegrowany i dobrze skonfigurowany 
system oszczędzi nam kosztów i czasu, a przy okazji wpły-
nie na zwiększenie efektywności pracy obsługi wszystkich 

adwokatów. Niezbędne w związku z tym jest zatrudnienie 
osoby zajmującej się tylko tą dziedziną, wymiana baz da-
nych komputerach oraz wybudowanie serwerowni na miarę 
naszych potrzeb. Konieczne jest także dostarczenie szeroko-
pasmowego internetu, na dzień dzisiejszy ta kwestia została 
już jednak rozwiązana. 

Wykorzystując wcześniejsze doświadczenia jako pa-
tron wielu aplikantów, a także członek komisji do spraw 
ich kształcenia, chciałbym przyczynić się do radykalnego 
przekształcenia sposobu kształcenia aplikantów adwo-
kackich. Moja krytyczna ocena tego fragmentu pracy sa-
morządowej wynika z obserwacji, a także wielu rozmów 
z moimi wychowankami oraz młodszymi adwokatami, 
negatywnie odnoszącymi się do poziomu niektórych za-
jęć oraz sposobu traktowania aplikantów przez niektórych 
prowadzących (co szczegółowo zostało opisane w ankietach 
wypełnianych przez aplikantów). Nie wnikając w przyczy-
ny takiego stanu rzeczy (co jest do omówienia w szerszej 
dyskusji), chciałbym pomóc w jego radykalnej zmianie. 
Uważam, że poziom szkolenia aplikantów to podstawa 
dla ich przyszłej pracy. Jestem przekonany, że w aplikacji 
nie może chodzić tylko o zdawalność egzaminu zawodo-
wego, ale o nabycie praktycznych umiejętności w prowa-
dzeniu własnego biznesu. Wydaje się też, że w czasie apli-
kacji na podstawie obiektywnych zachowań patronów oraz 
szkoleniowców w adwokackiej młodzieży powinien zostać 
wypracowany szacunek do samorządu i wiara w potrzebę 
jego istnienia. Jak to jednak ma się stać, gdy tolerowane są za-
chowania nieprawidłowe, a wręcz naganne? To podejście  
trzeba zmienić. 

Jestem pasjonatem samorządu adwokackiego. Uwielbiam 
pracę dla Państwa w ramach jego struktur. Jest to dopełnie-
nie mojego życia zawodowego, dające ogromną satysfakcje 
i uczucie spełnienia. Jeżeli zatem moje pomysły się Państwu 
podobają, a dotychczasowa praca zasługuje na docenienie 
z Państwa strony, chciałbym ją kontynuować. Pragnąłbym 
dalej jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej współ-
uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnej i przyjaznej adwo-
katury, szczególnie na poziomie lokalnym – naszym łódzkim. 
Dlatego też bardzo serdecznie proszę Państwa o poparcie 
mojej kandydatury w nadchodzących wyborach. 

FOT.  ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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MACIEJ LENART
 � KANDYDAT NA STANOWSKO DZIEKANA ORA,  

CZŁONKA ORA ORAZ DELEGATA NA KZA
Rocznik 1976. Absolwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką 
odbywał pod patronatem adwokata Andrzeja Piotrow-
skiego. Adwokat sądowy, procesualista, specjalizujący 
się w prowadzeniu sporów sądowych. Od 2006 r. pro-
wadzi indywidualną kancelarię adwokacką. 

W latach 2010 – 2013 sędzia Sadu Dyscyplinarnego 
Łódzkiej Izby Adwokackiej. W latach 2013 – 2016 członek 
Okręgowej Rady Adwokackiej i Wicedziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej. 

Od 2016 r. ponownie wybrany do Okręgowej Rady 
Adwokackiej i powołany na stanowisko pierwszego Wice-
dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Podczas dwóch 
kadencji sprawował nadzór nad referatem osobowym oraz 
dyscyplinarnym ORA. Wprowadził nowatorską i skutecz-
ną metodę rozwiązywania sporów na linii klient–adwokat 
w postaci mediacji „dziekańskiej”. 

Wieloletni szkoleniowiec i wykładowca, prowadzący za-
jęcia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania 
karnego oraz prawa karnego skarbowego dla aplikantów 
adwokackich pierwszego roku aplikacji adwokackiej. 

Od 2013 r. członek i przewodniczący Komisji przepro-
wadzającej kolokwium z zakresu prawa karnego dla apli-
kantów adwokackich pierwszego roku aplikacji.

W 2016 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości 
do składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu adwokackiego (kadencja 2016 – 2017), jedno-
cześnie pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

W 2020 r. ponownie powołany przez Ministra Sprawied-
liwości do składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowa-
dzenia egzaminu adwokackiego (kadencja 2020 – 2021) 
i ponownie pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

SYLWESTER REDEŁ
 � KANDYDAT NA STANOWISKO DZIEKANA ORA,  

CZŁONKA ORA ORAZ DELEGATA NA KZA
Doktor nauk prawnych, adwokat. Absolwent Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
stacjonarnych studiów doktoranckich. W 1997 roku 
ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyj-
nego w Łodzi, a w roku 1999 roku aplikację adwokacką 
w ORA w Łodzi. 

Od początku pracy zawodowej czynnie udzie-
la się w samorządzie adwokackim, biorąc udział 
w pracach różnych komisji i organów statutowych, 
m.in. pełniąc funkcję zastępcy rzecznika dyscypli-
narnego ORA w Łodzi. Od 2013 roku członek Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Łodzi, przewodniczący 
Komisji Doskonalenia Zawodowego, od 2016 r. kie-
rownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Delegat 
na XII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 roku. Pra-
cownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) oraz członek 
Rady Ekspertów, Kierunku Prawo, AHE w Łodzi, wy-
kładowca na Politechnice Łódzkiej. Wykłada przedmio-
ty związane z szeroko rozumianym prawem gospodar-
czym publicznym. 

W latach 2014 – 2017 członek komisji ds. przeprowa-
dzania egzaminu adwokackiego w Łodzi. Wykładowca  
dla studentów i aplikantów adwokackich, au-
tor publikacji z zakresu prawa administracyjnego 
i gospodarczego publicznego. Autor opinii praw-
nych na zlecenie organów jednostek samorządu 
terytorialnego. Członek rad nadzorczych spółek 
publicznych i prywatnych. Czynnie wykonuje za-
wód adwokata. Członek kolegium redakcyjnego 
Magazynu „Adwokat” wydawanego przez Naczel-
ną Radę Adwokacką oraz autor zamieszczanych  
tam artykułów. 

W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E  2 0 2 1

k a n d y d a c i
S Y L W E T K I
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ZBIGNIEW BAKALARCZYK
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA

Adwokat, mediator absolwent wydziału prawa Uniwer-
sytetu Łódzkiego. 

Zawód wykonuję od 10 lat, prowadząc kancelarię indy-
widualną oraz jako partner zarządzający spółki partner-
skiej wspólnie z radcami prawnymi.

Absolwent studiów podyplomowych – z prawa spółek 
oraz z rachunkowości zarządczej, a także licznych kursów 
i szkoleń. Biegle posługuje się językiem angielskim, posłu-
guję się także językiem niemieckim i włoskim. 

Zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorstw i wspoma-
ganiem biznesu. Spółka partnerska, którą prowadzę jest 
kancelarią stricte procesową. 

Zarządzam zespołem 3 radców prawnych a także apli-
kantów i pracowników technicznych i wspomagających 
pracę prawników.

Współpracuję także z kancelariami i doradcami podat-
kowymi zarówno w Polsce jak i w Niemczech. 

Dotychczas bez doświadczenia pracy w samorządzie. 
Niemniej jednak uważam, że umiejętności wyniesione z za-
rządzania biznesem mogą okazać się przydatne w pracy 
samorządowej.

Potrafię współdziałać z osobami o różnych poglądach 
i przekonaniach. W pracy zawodowej nie boję się przedło-
żyć dobra klienta nad dobro własne z odwagą i oddaniem 
wykonując obowiązki obrońcy w sprawach karnych. 

Kancelaria, którą zarządzam, opiera się na aktach elek-
tronicznych i systemach wspomagających pracę prawni-
ków. Mam doświadczenie we wdrażaniu projektów in-
formatycznych nie tylko we własnej kancelarii, ale także 
w dużych przedsiębiorstwach. 

Wszystkie te umiejętności mogą być wykorzystane 
w unowocześnieniu działań samorządu oraz rozwoju 
usług informatycznych samorządu na rzecz adwokatów 
naszej izby.

JAROSŁAW BIELSKI
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Lat 48. Od 2001 roku wykonuję zawód w indywidual-
nej kancelarii adwokackiej w Łodzi.

Od 10 lat działam w organach samorządowych 
ORA w Łodzi. Początkowo byłem zastępcą rzecznika 
dyscyplinarnego, następnie zastępcą członka i człon-

kiem ORA, a w ostatniej kadencji w latach 2016–2020 
pełniłem funkcję skarbnika ORA.

Podczas najbliższego Zgromadzenia Sprawozdawczo- 
-Wyborczego naszej Izby, zamierzam ubiegać się o re-
elekcję na stanowisko członka ORA.

Gdybym otrzymał od Zgromadzenia mandat na ko-
lejną kadencję, chciałbym kontynuować moją misję 
jako skarbnika, podczas której najważniejszymi zada-
niami stałoby się maksymalizowanie przychodów Izby 
z uwzględnieniem posiadanego majątku nieruchome-
go, redukcja zbędnych kosztów działania ORA w Łodzi 
i dążenie do zapewnienia finansowania dla realizacji 
programu nowego dziekana.

Myślę, że stan finansowy Izby Adwokackiej w Łodzi 
w ostatnich 4 latach był stabilny, zapewnione zostały 
środki finansowe na wszelkie przedsięwzięcia, które re-
alizowała ORA, a sukcesem należy uznać zakończenie 
kolejnych lat z dodatnim wynikiem finansowym.

Proszę Państwa o Wasz głos.

ALEKSANDRA BIERZGALSKA
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Adwokat specjalizujący się w usługach prawnych dla bi-
znesu, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 
Od 2014 r. nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczą-
cej łódzkiej Komisji ds. Wizerunku. Członek Komisji 
do spraw Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Współtworzyła ogólno-
polską kampanię wizerunkową „Adwokat. Doradza 
i broni”, a w kolejnych latach kampanię „#odszkodo-
waniebezszkody”. Entuzjastka integracji środowiska 
adwokackiego, sportu i dalekich podróży. 

AGATA BŁAŻYŃSKA
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Jest mi miło poinformować, że moja kandydatura zo-
stała zgłoszona na stanowisko sędziego Sądu Dyscypli-
narnego Izby Adwokackiej w Łodzi. 

Pełnię funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego czte-
ry kadencje, zawsze służę swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Jestem osobą odpowiedzialną, sumienną, wy-
konującą rzetelnie swoje obowiązki, otwartą na nowe 
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wyzwania zmierzające do bardziej sprawnego orzeka-
nia w rozpoznawanych sprawach. Zasady koleżeńskości 
i wzajemnej pomocy są mi bliskie i stanowią podstawę 
etyki mojej osoby.

Pełnienie funkcji sędziego dla mnie to nie tylko obo-
wiązki, ale podstawa do dumy i satysfakcji w propa-
gowaniu edukacji w zakresie zasad etyki adwokackiej.

Jestem zaszczycona zgłoszeniem mojej osoby na kolej-
ną kadencję i gwarantuję rzetelności pełnienia funkcji sę-
dziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi.

JERZY CIESIELSKI
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
W 1988 roku rozpoczął praktykę w Zespole Adwoka-
ckim nr 9 w Łodzi. Od 1991 roku prowadzi kancelarię 
adwokacką. Preferuje wszechstronność zawodową. 
Obsługiwał różnorodne podmioty gospodarcze, mię-
dzy innymi Powszechnego Zakład Ubezpieczeń SA, 
„RUCH” S. A. w Warszawie, „PTAK” S. A, Spółki z o. 
o. „Polskapresse”. Działa pro bono na rzecz Polskiego 
Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 
w Łodzi, Fundacji dla Dzieci Chorych na Białaczkę 
i Choroby Nowotworowe „Krwinka” w Łodzi (wyróż-
niony honorową nagrodą „Za bezustanną pomoc”) 
i innych podmiotów.

Prowadził szkolenia aplikantów adwokackich. Wy-
kładał prawo w łódzkich szkołach wyższych, między 
innymi w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
i Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Prowa-
dził coaching w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Łodzi i opracował dla niej publikację „Organizacje 
pozarządowe w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Od 1984 roku współpracuje z prasą łódzką prasą re-
gionalną i Radiem Łódź. Publikowane w „Dzienniku 
Łódzkim” felietony zebrał w książce W kobiecym stanie 
jestasz. Jest współautorem poradnika „Encyklopedia do-
mowa. Prawo w pytaniach i odpowiedziach”, Wydawni-
ctwa „Europa” Wrocław. Był współtwórcą (w roku 2002) 
i pozostaje współredaktorem „Kroniki” – czasopisma 
naszej Rady Adwokackiej. Od 2005 roku w „Panace-
um” – miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 
umieszcza felietony „Z lekarskiej wokandy”. W latach 
2000-2003 zasiadał w Radzie Programowej Łódzkiego 
Oddziału Telewizji Polskiej. Od 2013 r. członek Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2010-2016 sędzia Sądu Dyscyplinarnego 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przez dwie ka-
dencje pierwszy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 
Łódzkiej Izby Adwokackiej.

Zainteresowania: literatura kryminalna i maratony 
piesze.

MAREK CIUPIŃSKI
 � KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 

REWIZYJNEJ 
Doświadczony adwokat, wychowawca wielu pokoleń 
młodych adwokatów. W ramach samorządu adwoka-
ckiego pełnił m.in. funkcję sędziego Sądu Dyscyplinar-
nego ORA w Łodzi. Był wieloletnim członkiem Komisji 
ds. przeprowadzania egzaminu adwokackiego w Ło-
dzi. Od 2016 roku jest zastępcą Kierownika Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich d/s cywilnych. Sprawdzony 
wykładowca Izby Łódzkiej zarówno dla adwokatów 
jak i aplikantów adwokackich.

KATARZYNA FULKO
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Adwokat ,  mediator Centrum Mediac y jnego 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, od począt-
ku adwokackiej drogi zawodowej zaangażowana 
w działalność społeczną na rzecz Łódzkiej Izby Ad-
wokackiej, nie tylko jako wieloletni członek kole-
gium redakcyjnego „Kroniki” oraz Komisji ds. Do-
skonalenia Zawodowego. W latach 2013–2019 pełniła 
funkcję przewodniczącej Komisji ds. Ośrodka Me-
diacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. 
W tym okresie Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi pod-
jęła i rozwijała działania na rzecz budowania współpracy  
z Sądami Apelacji Łódzkiej w zakresie promowania 
mediacji w postępowaniu sądowym, a także nawią-
zała porozumienia z tym zakresie z Wojewódzkim 
Centrum Mediacji i Arbitrażu oraz Wydziałem Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako 
przewodnicząca Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy  
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zainicjo-
wała i organizowała z ramienia Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi – we współpracy z Wydzia-
łem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
– Łódzkie Forum Mediacji. Dzięki aktywnym dzia-
łaniom Komisja ds. Ośrodka Mediacji przy Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Łodzi stworzyła pod-
waliny organizacyjne pod powołane – po zmianach 
w 2019 r. statutu Centrum Mediacyjnego przy Naczel-
nej Radzie Adwokackiej – Adwokackiego Centrum  
Mediacji w Łodzi. 

Zdecydowałam się kandydować na funkcję sędzie-
go Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi, ponieważ wierzę w niezawisłą 
i samorządną adwokaturę, która jest gwarantem praw 
i wolności obywateli. Jedynie wysoki poziom etyczny 
oraz rzetelność merytoryczna wykonujących zawód ad-
wokatów zapewni adwokaturze należny jej szacunek 
i pozytywny odbiór społeczny. Świat idzie naprzód 
i przed adwokatami stoją wyznawania związane z no-
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wymi technologiami. Czas, aby i ta sfera działalności 
adwokackiej, jeżeli narusza zasady etyki naszego zawo-
du, stała się przedmiotem orzecznictwa dyscyplinar-
nego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi. Uważam, że nadszedł czas w Są-
dzie Dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi na aktywny rozwój mediacji. Mam nadzieję, 
że moją dotychczasową postawą jako adwokata oraz 
wieloletnim zaangażowaniem w działania Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi udowodniłam, że oddając 
na mnie głos, możecie być pewni, iż jako sędzia Sądu 
Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwoka-
ckiej w Łodzi będę realizować najwyższe standardy  
naszego zawodu.

JOWITA GAJOWNIK-ZIENKIEWICZ
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersy-
tetu Alberta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. 
Studiowała także na Uniwersytetach w Dreźnie, Mün-
ster oraz Uniwersytecie Stanforda. Kancelarię adwo-
kacką prowadzi od 2013 roku. Interesują mnie zagad-
nienia związane z marketingiem prawniczym oraz  
etycznymi wyzwaniami, przed jakimi stoją adwokaci 
na rynku usług prawniczych. 

ANNA JANICKA
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO ORAZ DELEGATA NA KZA
Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi od 2007 roku. Me-
diator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Ad-
wokackiej od 2015 roku. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego 
Izby Adwokackiej w Łodzi od 2013 roku.  W 2019 roku 
zostałam uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwoka-
ckiej powołana w skład Rady Konsultacyjnej Centrum 
Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

MARIA JANIK
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Od 2013 do 2020 r. członek Komisji Wizerunkowej 
ORA w Łodzi, w tym współautorka strategii wizerun-
kowej ORA w Łodzi, uczestniczka wielu konferencji 

i akcji wizerunkowych, w tym kwesty, w ramach której 
adwokaci zbierali pieniądze na renowację zabytków 
Starego Cmentarza w Łodzi.

Od 2016 do 2020 r. przewodnicząca Komisji 
ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi, w ramach której 
koordynowała szereg akcji, w tym siedem edycji Ty-
godnia Konstytucyjnego, Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, obchody Europejskiego Dnia Prawnika, 
25-lecie Praw Człowieka, Szlachetna Paczka, eduka-
torka – w ramach stałych działań komisji obok innych 
adwokatów, prowadziła zajęcia dla uczniów i młodzie-
ży, głownie z zagadnień związanych z prawem karnym, 
ale także dla rodziców z zakresu odpowiedzialności 
za czyny nieletnich oraz dla seniorów – przestępstwa 
na osobach starszych; występowała także w symula-
cjach rozpraw dla młodzieży prowadzonych przez 
Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sąd Rejonowy dla Łodzi-
-Widzewa w Łodzi, w ramach stałej współpracy komisji 
z sądami;

W kadencji 2016 – 2020 r. – członek Komisji ds. Wi-
zerunku i Ochrony prawnej NRA oraz Komisji Edu-
kacji Prawnej NRA, w ramach której uczestniczyła 
w konferencjach ogólnopolskich, autorka rozdziału po-
święconego działaniom edukacyjnym w Izbie Łódzkiej 
w wydanej przez NRA publikacji „Komisja Edukacji 
Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej” (wyd. 
2019 r.);

W latach 2016 – 2020 – delegat na Krajowy Zjazd 
Adwokatury, wybrany w wyborach w 2016 r. 

Na co dzień zawodowo adwokat Izby Łódzkiej 
od 2011 r., w większości koleżanka „z ławy sądowej”, 
społecznik angażujący się w działania prawne pro bono 
(ostatnio: pomoc prawna dla uczestników protestów 
w obronie praw kobiet). 

JULIA KALAMAT
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto uzyskałam Dyplom 
Prawa Francuskiego Uniwersytetu w Tours. Odby-
łam również stypendia naukowe na Uniwersytecie Pa-
ryż – X Nanterre oraz na Uniwersytecie w Strasburgu. 

W 2009 roku ukończyłam z wyróżnieniem apli-
kację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwoka-
ckiej w Łodzi. Od 2011 roku prowadzę kancelarię 
adwokacką. W 2020 roku nabyłam uprawnienia  
mediatora.

Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Studentów 
i Absolwentów Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Od 2018 roku sprawuję również funkcję 
Przewodniczącej Rady Izby Przedsiębiorców i Praco-
dawców Centralnej Polski. 
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Na stanowisko sędziego Sądu Dyscyplinarne-
go Izby Adwokackiej w Łodzi rekomendował mnie 
mec. Andrzej Śmigielski, za co niezmiernie dziękuję. 
To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie. 

MAGDALENA KAŁUŻA
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w 2011 roku, 
adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwo-
kacką od 2015 roku. Mediator stały przy Sądzie Okrę-
gowym w Łodzi i Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 
Trybunalskim. Członek Adwokackiego Centrum Me-
diacji w Łodzi, mediator Centrum Mediacyjnego przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej. Absolwentka studiów 
podyplomowych „Mediacje w sprawach gospodarczych 
z elementami wiedzy pozaprawnej”, organizowanych 
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego.

ADA KOBYLIŃSKA 
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Adwokat, mediator. Wpisana na listę adwokatów Izby 
Adwokackiej w Łodzi w 2005 roku. Sędzia Sądu Dy-
scyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi od 2016 r. 
Wizytator w Zespole Wizytatorów Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi od 2013r.

Od 2018r wpisana na listę stałych mediatorów Sądu 
Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Okręgowego w Piot-
rkowie Trybunalskim.

KRYSTYNA KOTKOWSKA
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Adwokat, złożyła egzamin adwokacki 3 maja 1979 r. 
i od czerwca 1979 r. nieprzerwanie wykonuje zawód 
adwokata, aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką 
w Łodzi. Pracę zawodową  łączy umiejętnie z pracą 
w samorządzie adwokackim  od 1989 r. do chwili obec-
nej, sprawując różne funkcje. Od 1992 do 2016 r. była 
wybierana na członka Okręgowej Rady Adwokackiej 
i w dwóch kadencjach powierzono jej funkcje skarb-
nika, następnie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 

a w przedostatniej kadencji została wybrana wicedzie-
kanem ORA w Łodzi. Była wielokrotnie członkiem, 
a także  Przewodniczącą komisji egzaminacyjnej ad-
wokackiej i egzaminu na aplikacje adwokacką oraz 
wykładowcą. Wielokrotnie była delegatem na Zjazd 
Adwokatury.  W ostatniej kadencji ORA w Łodzi peł-
niła funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Ad-
wokackiej w Łodzi. 

STANISŁAW PIOTR KUBIAK
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Adwokat od 2001 roku. W ramach samorządu ad-
wokackiego był sędzią Sądu Dyscyplinarnego 
ORA w Łodzi i od 2016 roku jest zastępcą Kierow-
nika Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Wykła-
dowca dla aplikantów adwokackich i dla doradców 
podatkowych z zakresu prawa karnego i kodeksu  
karno-skarbowego. 

ANDRZEJ LACHMAN 
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Adwokat, patron oraz działacz samorządowy. Ukończył 
studia prawnicze w 1964 r., następnie odbywał aplika-
cję prokuratorską, po której ukończeniu wykonywał 
funkcję prokuratora do połowy lat siedemdziesiątych. 
Następnie wpisany na listę radców prawnych praco-
wał w tym zawodzie do 1983 r. W tymże roku wpisał 
się na listę adwokacką i od tego momentu do dnia 
dzisiejszego jest adwokatem. Na początku swojej ka-
riery adwokackiej mecenas Lachman pracował w Ze-
spole Adwokackim nr 11, w międzyczasie został jego 
kierownikiem. Od 1990 praktykuje w indywidualnej 
kancelarii adwokackiej. Jego praktyka obejmuje głów-
nie prowadzenie spraw karnych. Od samego początku 
pracy w adwokaturze Andrzej Lachman zaangażował 
się w prace samorządowe pionu dyscyplinarnego spra-
wując wielokrotnie funkcję sędziego Sądu Dyscypli-
narnego oraz zastępczy rzecznika dyscyplinarnego. 
Za pracę samorządową został odznaczony Odznaką 
„Adwokatura Zasłużonym” przez prezes Joanne Aga-
cką Indecką. 
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Mecenas Lachman mimo upływu czasu w dalszym 
ciągu jest bardzo zaangażowany w działania na rzecz 
adwokatury poprzez swoją ciężką pracę dla samorzą-
du oraz kształcenie rzeszy aplikantów. To wspaniały 
patron dbający o swoich wychowanków, przekazu-
jący im swoją wiedzę praktyczną i doświadczenie, 
tak by jak najlepiej wykonywali swój zawód. Zawsze 
serdeczny i pełen szacunku i zrozumienia dla innych, 
pomocny i uśmiechnięty bez względu na trudno-
ści i obciążenia życia. W wyborach do organów Izby 
będzie kandydował na stanowisko sędziego Sadu 
Dyscyplinarnego.

ANNA LACHMAN-KASZYŃSKA 
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Anna Lachman Kaszyńska jest adwokatem od 2002 r., 
praktykę zawodową wykonuje wraz ze swoim ojcem 
Andrzejem Lachmanem w indywidualnej kancelarii ad-
wokackiej. Zajmuje się prowadzeniem spraw karnych. 
Studia prawnicze ukończyła w 1997 roku, następnie 
kontynuowała naukę zawodu na aplikacji adwokackiej 
od 1998 r., 

Jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy samo-
rządu, pełniąc od 4 lat funkcje sędziego Sądu Dyscy-
plinarnego. W związku z obchodami 100-lecia adwo-
katury w sposób bardzo owocny i aktywny angażowała 
się w prace Komitetu Organizacyjnego, biorąc udział 
w tworzeniu wystawy „100 lecie Adwokatury - Adwo-
kaci Łodzi 1918-2018”. Jako patron wykształciła kilku 
aplikantów wykonujących w tej chwili zawód adwo-
kata. Jest osobą szalenie serdeczną otwartą i pomocną 
i bezinteresowną. W wyborach do organów Izby nowej 
kadencji będzie kandydowała na stanowisko sędziego 
Sądu Dyscyplinarnego. 

ZUZANNA LUBIŃSKA-BUDZIAREK
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Wykonuję zawód adwokata od 30.08.2011 roku, 
od czterech lat pełnię natomiast obowiązki sędziego 
Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Łodzi. 

MAGDALENA MATUSIAK-FRĄCCZAK
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Jestem adwokatem od 2010 r., aplikację adwokacką od-
bywałam w Izbie Łódzkiej u Barbary Pszczółkowskiej. 
Jestem ponadto doktorem nauk prawnych i adiunk-
tem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjne-
go na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Moje szczególne zainteresowania naukowe 
(ale również i praktyczne) to prawa człowieka, tajemni-
ca adwokacka oraz zwalczanie terroryzmu, z zagadnie-
nia tajemnicy adwokackiej przygotowuję moją rozpra-
wę habilitacyjną. W latach 2013–2016 byłam członkiem 
Komisji Parlamentarno-Prawnej i Praw Człowieka oraz 
Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2016 r. jestem człon-
kiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz prze-
wodniczącą Komisji Praw Człowieka, członkiem Ko-
misji Parlamentarno-Prawnej, Komisji Doskonalenia 
Zawodowego oraz Komisji ds. Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich, jak również delegatem na Krajowy Zjazd 
Adwokatury. W toku kadencji opiniowałam projekty 
aktów prawnych, przygotowywałam takie projekty 
oraz reprezentowałam adwokaturę na posiedzeniach 
komisji senackich i sejmowych. Ukończyłam ponadto 
studia magisterskie na kierunku międzynarodowe sto-
sunki gospodarcze (specjalizacja: finanse międzyna-
rodowe) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkołę Prawa Francu-
skiego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Łódzki/Université de Tours), aktualnie po skończeniu 
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim 
„Rynek nieruchomości – wycena” odbywam praktyki 
zawodowe celem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy 
majątkowego. Mówię biegle po angielsku, niemiecku, 
francusku i hiszpańsku.

MARIUSZ MAZEPUS
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Prawnik z 15-letnim doświadczeniem. Od początku ka-
riery związany z działalnością na rzecz samorządu ad-
wokackiego. Starosta aplikantów adwokackich rocznika 
2006–2010 w Łódzkiej Izbie Adwokackiej. W latach 
2013–2016 r. Zastępca Członka Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Łodzi. Od 2016 roku członek ORA w Łodzi 
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oraz przewodniczący Komisji Parlamentarno-Prawnej 
ORA w Łodzi. Zastępca przewodniczącego Łódzkie-
go Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. Przewodniczący Prezydium Ośrod-
ka Mediacji Gospodarczej przy IGG. Członek ko-
legium redakcyjnego „Kroniki”. Współorganizator 
kilkudziesięciu konferencji naukowych, sympozjów 
i wydarzeń kulturalnych środowisk inteligenckich. 
Zwolennik silnej integracji adwokatury, obniżenia 
składek korporacyjnych, aplikacji i szkoleń adwoka-
ckich przygotowujących do wykonywania zawodu 
w dzisiejszych realiach, zniesienia zakazów ogranicza-
jących wykonywanie naszego zawodu, m.in. reklamy 
i zawierania umów o pracę, a przede wszystkim no-
woczesnej, ale czerpiącej ze swych najlepszych trady-
cji, silnej i niezależnej adwokatury zajmującej należ-
ną jej dominującą pozycję na rynku usług prawnych  
oraz w życiu społecznym RP.

ANNA MROŻEWSKA
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Samorządowa aktywność zawsze pozostawała w kręgu 
moich zainteresowań. W latach 2014 – 2016 r. współpra-
cowałam w Referacie Skargowości ORA w Łodzi, w ra-
mach której analizowałam na etapie przedprocesowym 
skargi na działania adwokatów naszej Izby.

W kadencji 2016 – 2020 r. pełniłam funkcję zastępcy 
Rzecznika Dyscyplinarnego, prowadząc postępowania 
wyjaśniające, w ramach których podejmowałam de-
cyzje merytoryczne w przedmiocie zasadności skarg 
na etapie przedsądowym.

W latach 2016 – 2020 jako członek Komisji 
ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi brałam udział 
w symulacjach rozpraw dla młodzieży organizowa-
nych przez Sądy we współpracy z Komisją, prowa-
dziłam zajęcia edukacyjne dla młodzieży oraz udzie-
lałam porad prawnych pro bono w ramach akcji  
ogólnopolskich. 

Od 2014 roku jestem czynnym zawodowo adwoka-
tem Izby Łódzkiej, koleżanką witającą się z Państwem 
na korytarzach sądowych i zasiadającą obok w ławach 
obrończych, zaangażowaną w życie ORA w Łodzi oraz 
adwokacką działalność pro bono m.in. pomoc prawną 
dla osób występujących w obronie praw kobiet czy pre-
lekcje dla przedsiębiorców w ramach cyklu spotkań 
„Przedsiębiorcza Kobieta”.

PRZEMYSŁAW NOWAK
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Adwokat, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wy-
działu Prawa i Administracji. Od początku pracy za-
wodowej czynnie udziela się w samorządzie adwoka-
ckim, biorąc czynny udział w pracach różnych komisji 
i organów statutowych m.in. w latach 2013 – 2021 za-
stępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej 
w Łodzi, w latach 2019 i 2020 powołany do komisji ko-
lokwialnych do przeprowadzenia kolokwiów dla apli-
kantów adwokackich z zakresu prawa karnego. Z postę-
powaniami dyscyplinarnymi związany już od czasów 
aplikacji adwokackiej odbywanej pod patronatem ów-
czesnego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Specja-
lizuje się w prawie karnym i prawie administracyjnym. 

MARIUSZ OLĘŻAŁEK 
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Adwokat, doktor nauk prawnych o podwójnej specjal-
ności (prawo karne i postępowanie karne), dziekan 
Prawa i Administracji na Akademii Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi, zastępca przewodniczącego 
Uczelnianej Komisji Antyplagiatowej, były prorektor 
ds. kształcenia. Specjalista z zakresu procesu karnego, 
prawa karnego materialnego i skarbowego, prawa kar-
nego wykonawczego oraz postępowania w sprawach 
o wykroczenia i nieletnich, a także praw człowieka 
oraz organizacji i zasad funkcjonowania organów 
ochrony prawnej, jak również deontologii zawodów 
prawniczych. Autor wielu publikacji naukowych 
(przykładowo w „Monitorze Prawniczym” czy też „Pa-
lestrze”) – w tym opracowań praktycznych dla adwo-
katów, radców prawnych i aplikantów adwokackich 
oraz radcowskich (jak np. Metodyka pracy adwokata 
i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykro-
czeń drogowych Wydawnictwa C.H. Beck z 2020 r., s. 
856). Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Rising 
Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”, organizowanego 
przez Wolters Kluwer i „Dziennik Gazetę Prawną”. Ideą 
konkursu jest nagrodzenie prawników, którzy swoją 
działalnością i standardami działania wyróżniają się 
na polskim rynku prawniczym. Wśród ocenianych 
kryteriów – w kapitule konkursowej zasiadał także pre-
zes NRA Jacek Trela – znalazły się m.in. „kreatywność 
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i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynko-
wych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej 
z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, 
a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandyda-
ta”. W uzasadnieniu przedmiotowej nagrody specjal-
nej wskazano przykładowo, że studenci podkreślają, 
że „pan doktor uczy z pasją i błyskiem w oku, wyko-
rzystując nieszablonowe rozwiązania, a w pracy dy-
daktycznej nie stroni od nowinek technicznych”. Pro-
wadzi także zajęcia w ramach szkoleń dla aplikantów 
adwokackich w Izbie Adwokackiej w Łodzi i kancelarię 
adwokacką w Łodzi.

PIOTR OLSZAŃSKI
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Podjąłem decyzję o kandydowaniu na członka Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Łodzi w kolejnej kadencji 
oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Od ośmiu lat jestem członkiem Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi. W latach 2013 – 2016 pełniłem 
funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Integracji 
Zawodowej, a w latach 2016 – 2020 funkcję przewod-
niczącego Komisji Kultury, Sportu i Integracji Zawo-
dowej. Mam nadzieję, że organizowane przez moją 
komisję bale prawników w Pałacu Poznańskiego oraz 
hotelu Andel’s, imprezy sportowe, spływy kajakowe, 
pikniki rodzinne i zabawy choinkowe dla dzieci były 
przez Państwa i Państwa Rodziny odbierane pozytyw-
nie – jako oderwanie od naszej codziennej, ciężkiej 
pracy. 

W przypadku wyboru na funkcję członka Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w kolejnej kadencji chciałbym, 
aby komisja rozwinęła działalność, powołując sekcje 
tematyczne, które urozmaiciłyby ofertę wydarzeń skie-
rowanych do koleżanek i kolegów. Będę dążył do tego, 
aby w ORA powstały sekcje narciarska, tenisowa, po-
dróżnicza, ale jestem otwarty także na Państwa po-
mysły w tym zakresie. Myślę ponadto o organizacji 
zajęć w postaci warsztatów kulinarnych, a także częst-
szych imprezach plenerowych w ogrodach ORA oraz 
w ośrodku w Grotnikach. I właśnie ośrodek w Grotni-
kach w szczególności powinien stanowić punkt wyj-
ścia do nowych działań podejmowanych przez komi-
sję na rzecz sportu, czy integracji naszej izby. Szerzej 
o tych planach możecie państwo przeczytać w artykule   
„Adwokatura to nie tylko praca” w niniejszym numerze 
„Kroniki”. 

Niezależnie od działań o charakterze niejako lokal-
nym celem komisji jest także podjęciewyzwanieni i zai-
nicjonowanie nowego programu „Papuga on tour”. Jego 
założeniem jest organizacja dla członków naszej Izby 

wypra offroadowych do Rumunii w Karpaty Wschod-
nie, a w przypadku zainteresowania – także do Gruzji 
i na Ukrainę.

Decyzję o kandydowaniu podjąłem również dlatego, 
że wierzę, iż mogę wykorzystać moje dotychczasowe 
doświadczenie w pracy dla samorządu adwokackiego 
także na innych polach działalności naszej ORA.

BARBARA OWCZAREK
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO ORAZ DELEGATA NA KZA
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódz-
kiego. Od 1993 r. wykonuje czynnie zawód adwokata 
w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Od 2006 r. 
jest wspólnikiem kancelarii Owczarek Wolski Wosiń-
ski, jednej z najstarszych łódzkich kancelarii adwoka-
ckich. Początkowo specjalizowała się w sprawach cy-
wilnych i gospodarczych. Prowadziła zajęcia z zakresu 
prawa spółdzielczego w ramach szkolenia aplikantów 
adwokackich. Obecnie od 15 lat prowadzi głównie 
sprawy karne, choć nadal praktykuje też w prawie cy-
wilnym i obsłudze przedsiębiorców. Współpracowała 
m.in. z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną czy biu-
rem architektonicznym, które zaprojektowało obiekty 
sportowe przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej 
w roku 2012. Przez lata wykonywania praktyki zawodo-
wej wykształciła liczną grupę aplikantów adwokackich, 
edukując, ale także wpajając zasady etyki wykonywaniu 
zawodu. W okresie ostatniej kadencji władz samorządu 
pełni funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego działa-
jącego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. 
Prywatnie pasjonatka literatury i muzyki klasycznej. 

ANNA OWCZAREK-PODDĘBSKA
 � KANDYDATKA NA DELEGATA NA KZA

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę dyplomową obroniła 
w 2010 r. w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego. 
W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z Fundu-
szy Unii Europejskiej. W 2012 r. uzyskała wpis na listę 
aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi. W trakcie aplikacji odbyła praktykę w łódz-
kich kancelariach specjalizujących się w sprawach kar-
nych, cywilnych i gospodarczych. Bierze czynny udział 
w życiu samorządu, uczestnicząc w corocznych szko-

47

W YBORY 2021



leniach wyjazdowych organizowanych przez Okręgo-
wą Radę Adwokacką w Łodzi oraz w organizowanych 
spotkaniach okolicznościowych.

PIOTR PADUSZYŃSKI
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
52 lata. Ukończył Prawo i Socjologię na UŁ. W latach 
1992 – 1996 aplikował pod patronatem kolejno adw. J. 
Szczepaniaka, adw. J. Zejdy i adw. M. Olczyka. Praktykę 
adwokacką rozpoczął 1 marca 1996 r. jako najmłodszy 
adwokat w Polsce. Prowadzi indywidualną Kancela-
rię Adwokacką, wcześniej pracował w ramach spółki 
cywilnej (z adw. J. Z. Szymańskim i adw. R. Marcin-
kowskim) lub spółki partnerskiej (z adw. T. Wójtowi-
czem, adw. J. Tomczyk i adw. K. Fijałkowską). Od 10 
lat wykłada dla aplikantów zagadnienia prawa cywil-
nego materialnego i procesowego, egzaminuje na ko-
lokwiach z prawa cywilnego, na lata 2020 – 2021 po-
wołany do składu Komisji przeprowadzającej egzamin 
adwokacki. Wcześniej przez dwie kadencje był człon-
kiem Zespołu Wizytatorów ORA w Łodzi. Od kilku 
lat komentuje różnego rodzaju zagadnienia prawne 
w Radiu Łódź, TOK FM i TVP Łódź, pisuje też felie-
tony do „Rzeczpospolitej”. Był jednym z inicjatorów 
nadania imienia śp. Prezes Joanny Agackiej-Indeckiej 
placowi przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Prowadzi 
pro bono zajęcia z prawa dla licealistów. Współprze-
wodniczy Komitetowi Społecznemu Budowy Pomnika 
kpt. S. Pogonowskiego – bohatera Bitwy Warszawskiej. 

Żonaty, ma troje dzieci. Włada językami angielskim 
i rosyjskim. Interesuje się historią i psychologią spo-
łeczną, lubi podróżować, zwiedził większość Europy, 
część Afryki, Chin, samotnie przejechał z plecakiem 
całą Rosję.

KATARZYNA PIOTROWSKA-MAŃKO
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Ukończyła aplikację adwokacką w Łodzi w 2009 r. 
pod patronatem Lecha Gąseckiego. Wpisana na listę 
ORA w Łodzi w 2010 r. Absolwentka WPiA w Łodzi, 
Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (stu-
dia L. LM.). Odbywała praktykę w ASP Pahl Kanzlei 
w Münster. W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe 

Prawo Własności Intelektualnej i Mediów na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim oraz w 2020 r. Prawo Nowych 
Technologii na PAN. Od 2011 r. pełni funkcję redaktor 
naczelnej „Kroniki”. Współtwórczyni ogólnopolskiego 
projektu wizerunkowego „Adwokat”. Członkini Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w kadencji  2016–2020. Me-
diator. Członkini Centrum Mediacyjnego przy NRA. 
Prowadzi indywidualną kancelarię w Łodzi. Specja-
lizuje się w prawie własności intelektualnej, mediów 
i reklamy. 

ROBERT PODDĘBSKI 
 � KANDYDAT NA CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ 

ORAZ DELEGATA NA KZA
Adwokat – absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę dyplomową obronił 
w 2008 r. w Katedrze Postępowania Karnego i Kry-
minalistyki. Od 2009 roku doktorant w Katedrze Po-
stępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu 
Łódzkiego. W 2009 roku uzyskał wpis na listę apli-
kantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi. W trakcie aplikacji odbył praktykę w łódzkiej 
kancelarii specjalizującej się w sprawach cywilnych 
i obsłudze prawnej przedsiębiorców. W 2012 roku, 
po złożeniu egzaminu adwokackiego z wyróżnie-
niem, uzyskując drugi wynik z egzaminu przepro-
wadzonego przez Izbę Adwokacką w Łodzi, został 
wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi. Bierze czynny udział w życiu 
samorządu, uczestniczy w organizowanych spotka-
niach okolicznościowych oraz corocznych szkole-
niach wyjazdowych organizowanych przez Okręgową  
Radę Adwokacką.

MARIUSZ PONGOWSKI 
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Adwokat Mariusz Pongowski urodził się w Łodzi 
w 1990 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 r. 
obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospo-
darczego i Handlowego pod tytułem ,,Zmiana umo-
wy spółki jawnej”. Aplikację adwokacką odbył przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w latach 
2015-2017. W roku 2018 zdał egzamin adwoka-
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cki uzyskując najwyższy wynik spośród wszystkich 
egzaminowanych na terenie Izby Adwokackiej  
w Łodzi.

Od sierpnia 2018 r. prowadzi w Łodzi indywidualną 
kancelarią adwokacką. Specjalizuje się w prawie gospo-
darczym. Biegle włada językiem angielskim. 

Od początku działalności udziela pomocy pro bono. 
Przejawia się to w nieodpłatnej pomocy dla przedsię-
biorców najbardziej dotkniętych skutkami epidemii 
koronawirusa, gdzie udziela porad prawnych umożli-
wiających co najmniej renegocjowanie długotrwałych 
kontraktów handlowych. Ponadto wspiera najbardziej 
potrzebujących obywateli z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych, a także prawa rodzinnego.

EDMUND PRYCA
 � KANDYDAT NA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Prawnik od 1975 r., absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. 
Sędzia w sądach powszechnych i radca prawny. Wpisa-
ny na listę adwokatów w 1984 r. Czynny w samorządzie 
adwokackim od 1989 r. W 2001 r. wyróżniony przez 
Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwoka-
tura Zasłużonym”. Od 2004 r. do chwili obecnej peł-
nił funkcje w organach samorządu Izby Adwokackiej 
w Łodzi – Rzecznik Dyscyplinarny i Prezes Sądu Dy-
scyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi. Członek 
adwokackich komisji egzaminacyjnych wewnętrznych 
i państwowych. Wykładowca na zajęciach dla aplikan-
tów adwokackich. W bieżącej kadencji Rzecznik Dy-
scyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi.

JOANNA PUSTELNIK-JAŹWIEC
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie im. M. 
Kopernika w Toruniu. 

Aplikację adwokacką odbyła pod patronatem Jaro-
sława Zdzisawa Szymańskiego.

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Ło-
dzi 22 grudnia 2009r.

Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką 
w Łodzi.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede 
wszystkim prawem karnym, w szczególności z zakresu 
przestępstw gospodarczych oraz związanych z błęda-

mi medycznymi. W ramach prawa cywilnego główną 
płaszczyzną jej działalności jest prawo rodzinne i spad-
kowe. Prawo administracyjne również jest przedmio-
tem jej działalności i na tym polu odniosła w 2014 roku 
sukces, albowiem jej skarga konstytucyjna o stwierdze-
nie niezgodności przepisów ustawy o ochronie przy-
rody z Konstytucją została uznana przez  Trybunał 
Konstytucyjny za zasadną. 

Poza powyższym pełni funkcję przewodniczą-
cej rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością oraz współpracuje, prowadząc obsługę 
prawną z podmiotami medycznymi. 

ANNA RAKOWSKA-TRELA
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Doktor habilitowany nauk prawnych, a od 2006 roku – 
adwokatem Izby Łódzkiej.  Obecnie jest za-
trudniona na stanow isku profesora uczel-
ni w K atedrze Prawa Konsty tucy jnego Wy-
działu Prawa i  Administracji  Uniwersy tetu 
Łódzkiego; w 2007 roku obroniła na tym Wydziale 
doktorat, zaś w 2016 roku uzyskała stopień doktora 
habilitowanego nauk prawnych w specjalności prawo  
konstytucyjne.

Od lat współpracuje z licznymi organizacjami 
pozarządowymi, w tym należy do Zespołu Eksper-
tów Prawnych Fundacji Batorego i Stowarzyszenia 
im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Jest także człon-
kiem Zespołu do spraw Kontroli Konstytucyjności 
Prawa przy Marszałku Senatu X kadencji, w ramach 
którego przygotowywała wiele opinii prawnych, do-
tyczących zgodności z konstytucją ustaw. Współpra-
cuje także ze stowarzyszeniami sędziowskimi, w tym  
Iustitią i Themis, dla których przygotowywała 
opracowania dotyczące konstytucyjności zmian 
w sądownictwie oraz uczestniczyła w organizowa-
nych przez te organizacje szkoleniach. Brała także 
udział w licznych konferencjach naukowych i po-
pularnonaukowych, spotkaniach ze studentami wy-
działów prawa różnych uniwersytetów, współpraco-
wała z Państwową Komisją Wyborczą i Krajowym  
Biurem Wyborczym.

Przez kilka lat uczestniczyła w tzw. „Tygodniu Kon-
stytucyjnym”, prowadząc zajęcia o konstytucji, wolnoś-
ciach i prawach człowieka w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i liceach. Odwiedzała także przedszkola, 
opowiadając o tym, czym są prawa dziecka i przeka-
zując podstawowe informacje o pracy adwokata i wy-
miarze sprawiedliwości.

Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma na-
ukowego „Studia Wyborcze”, a także autorką wielu pub-
likacji naukowych, w tym książek, komentarzy do Kon-
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stytucji, kodeksu wyborczego i ustawy o referendum 
lokalnym, licznych artykułów. Prowadzi nadto działal-
ność publicystyczną: współpracuje z redakcją „Polityki” 
i „Gazety Wyborczej”, na łamach których to czasopism 
publikuje teksty dotyczące konstytucji, ustroju, wymia-
ru sprawiedliwości, prawa wyborczego.

W latach 1998 – 2012 była radną Rady Miejskiej, pra-
cowała m.in. w Komisji Statutowej, której była także 
przewodniczącą.

MATEUSZ RUDZKI
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r., broniąc pracę 
magisterską w Katedrze Prawa Finansowego zatytułowa-
ną: ,,Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitało-
wej za zaległości podatkowe spółki”. W okresie 2013–2014 r. 
asystent sędziego w IV Wydziale Karnym Sądu Rejono-
wego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od 2015 r do 2017 r. 
aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Łodzi pod patronatem Andrzeja Śmigielskiego. Eg-
zamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku, od sierpnia 
2018 r. prowadzi praktykę w ramach indywidualnej kan-
celarii adwokackiej. Do jego zainteresowań zawodowych 
zalicza się prawo karne (w tym postępowanie karno-
-skarbowe), w czasie wolnym przygotowuje się do biegów  
przeszkodowych. 

AGATA STACEWICZ
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Absolwentka Łódzkiego Wydziału Prawa, liberałka, 
obrończyni praw kobiet i demokracji. 

Adwokatem jestem od 2001 roku i specjalizuję się 
w prawie rodzinnym.

Przez ostatnie 5 lat skupiałam się na obronie demo-
kracji, pomocy osobom protestującym przeciwko dzia-
łaniom rządu, organizowaniu protestów i zgromadzeń 
w obronie sądów i Konstytucji RP oraz pracy legisla-
cyjnej na rzecz praw kobiet. W 2019 roku otrzymałam 
od Rzecznika Praw Obywatelskich podziękowania 
i dyplom za konsekwentne zaangażowanie i wspie-
ranie obywateli w działaniach na rzecz ochrony praw 
człowieka. 

W moich pracy w Radzie Adwokackiej chciałabym 
zająć się stworzeniem zespołu natychmiastowej in-
terwencji prawnej i pomocy kobietom doświadczają-
cym przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej.  
Zespołu, który na kształt Niebieskiej Linii i stałych 
– cotygodniowych dyżurów w siedzibie Rady, móg-
łby kompleksowo, w porozumieniu i we współpracy 
z organami ścigania, organami administracji samorzą-
dowej  i organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie województwa łódzkiego, pomagać kobietom 
doświadczającym przemocy chronić ich życie i życie 
ich dzieci oraz działać w kierunku polepszeniu ich sy-
tuacji bytowej.

Nadto skupię się nad kreowaniem pozytywnego 
wizerunku adwokatury poprzez większy udział adwo-
katów w mediach, w tym mediach i portalach społecz-
nościowych, propagowanie adwokatury poprzez akcje 
edukacyjne i charytatywne.

KRZYSZTOF STĘPNIEWICZ
 � KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 

REWIZYJNEJ ORAZ DELEGATA NA KZA

MAGDALENA STRZELECKA-MIZIOŁEK 
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem An-
drzeja Pelca – dziekana ORA w Łodzi, egzamin adwo-
kacki zdała w 2007 r. 

Specjalistka prawa karnego, cywilnego, konsumen-
ckiego oraz w zakresie postępowań odszkodowawczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze praw-
nej klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz banków, jak rów-
nież w procesach sądowych i negocjacjach ugodowych.

Autorka regulaminów i procedur wewnętrznych. 
Członek ORA w Łodzi, sędzia Sądu Dyscyplinar-

nego Izby Łódzkiej, autorka artykułów do magazynu  
„Adwokat”. 

W nadchodzącej kadencji chce zwrócić szczegól-
ną uwagę na zapewnienie zgodności orzecznictwa 
z orzecznictwem WSD oraz wewnętrzną spójność 
orzeczeń SD Izby Łódzkiej. 

W czasie wolnym uczy się języka włoskiego, lubi czy-
tać książki i planować podróże. 
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SŁAWOMIR SZATKIEWICZ
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA

Absolwent UŁ Wpisany na listę Adwokacką około 
1996 roku. Ukończył aplikację sądową w 1990 roku. 
Sędzia Sądu Rejonowego w Łodzi w Wydziale Karnym 
do 2003 roku. Aplikację adwokacką odbywał pod pa-
tronatem adw. Franciszka Lacha oraz adw. Krystyny 
Skoleckiej-Kona. Posiada wieloletie doświadczenie 
w pracy samorządowej. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego 
Izby Adwokackiej w Łodzi przez 2 kadencje, Kierownik 
Szkolenia Aplikantów Adwokackich przez 1 kadencję. 
Był też Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Nieprzerwanie 
w latach 2013 – 2020 Sekretarz ORA. Wiele lat był egza-
minatorem Izby Adwokackiej w Łodzi (w egzaminach 
w systemie korporacyjnym oraz w Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej). Od lat jest wykładowcą i egzamina-
torem z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

JAROSŁAW SZCZEPANIAK
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Mam 51 lat, a od ponad dwudziestu jestem adwokatem 
Izby Łódzkiej. Przez ponad połowę tego czasu dzia-
łam aktywnie w samorządzie adwokackim, najpierw 
jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
(ORA) w ostatnich trzech kadencjach (2010 – 2016), 
a następnie jako przedstawiciel Izby Łódzkiej w Na-
czelnej Radzie Adwokackiej (NRA) obecnej kadencji 
(od roku 2016). Przewodniczyłem Komisji Sportu i Tu-
rystyki ORA w Łodzi. Byłem dwukrotnie delegatem 
na Krajowy Zjazd Adwokatury (w roku 2013 i 2016). 
Od dziesięciu lat jestem członkiem Komisji Integra-
cji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA, 
a przez ostatnie cztery lata także członkiem Komisji 
ds. Praktyki Adwokackiej NRA oraz Komisji ds. Wi-
zerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA. By-
łem pierwszym komandorem Klubu Motocyklowe-
go Adwokatury Polskiej (KMAP) i organizatorem 
Ogólnopolskich Zlotów Motocyklowych Adwoka-
tów „WIOSNA RIDERS” oraz Ogólnopolskich Raj-
dów Rowerowo-Pieszych „WIOSNA BIKE”. W latach 
2011 – 2016 byłem współorganizatorem mających długą 
tradycję Balów Mistrzów Sportu.

W lutym 2014 roku zainicjowałem podjęcie przez 
NRA uchwały potępiającej łamanie praw człowieka 
na Ukrainie. Byłem pomysłodawcą zbiórki podpisów 

pod petycją skierowaną do władz Ukrainy pacyfiku-
jących demokratyczne wystąpienia ludności Kijowa, 
nawołującą do przestrzegania praw człowieka. Jako 
członek misji polskich adwokatów uczestniczyłem 
w delegacji na Majdan w lutym 2014 r., a następ-
nie współorganizowałem misję obserwacyjną pod-
czas wyborów prezydenckich na Ukrainie w maju 
2014 r. Koordynowałem i koordynuję, zawieszo-
ną w wyniku pandemii, akcję szkoleń dla polskich 
adwokatów na Ukrainie oraz adwokatów ukraiń-
skich w Polsce. Od ponad dwudziestu lat staram się 
zacieśniać współpracę, pomiędzy adwokaturami 
polską i ukraińską, co zaowocowało podpisaniem 
w grudniu 2014 r. Umowy współpracy pomiędzy 
NRA i Radą Adwokatów miasta Kijowa. Byłem orga-
nizatorem I Europejskiej Konferencji Praw Człowieka  
w maju 2015 r. 

W roku 2016 zostałem wyróżniony Odznaką 
Adwokatura Zasłużonym. Jestem członkiem kole-
gium redakcyjnego pisma Izby Adwokackiej w Ło-
dzi „Kronika”, a w roku 2018 wraz z Katarzyną Pio-
trowską-Mańko kierowaliśmy programem „Zajrzyj 
do adwokata” w ramach którego NRA wydawała  
magazyn „Adwokat”. 

MONIKA SZKURŁAT
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie 
studiów odbyłam roczne stypendium na Uniwersyte-
cie w Saragossie. W latach 2011 – 2014 odbyłam apli-
kację adwokacką w Izbie Łódzkiej. Od początku apli-
kacji, jako starosta rocznika, szeroko angażowałam się 
w działalność samorządową na rzecz aplikantów ad-
wokackich oraz całej Izby. W latach 2013 – 2014, z racji 
sprawowanej funkcji uczestniczyłam w posiedzeniach 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W 2014 roku 
złożyłam egzamin adwokacki. Prowadzę indywidu-
alną praktykę adwokacką. W ramach doskonalenia 
kompetencji i specjalizacji zawodowej w 2019 roku 
ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia po-
dyplomowe z zakresu prawa rodzinnego z elementa-
mi psychologii organizowane przez Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i adresowane 
przede wszystkim do pracowników wymiaru spra-
wiedliwości. W 2020 roku ukończyłam kurs organi-
zowany przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej i uzyskałam wpis na listę me-
diatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu  
Okręgowego w Łodzi. 
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MARIA SZRAM
 � KANDYDATKA NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
W 1969 r. ukończyłam Wydział Prawa i Administra-
cji na Uniwersytecie Łódzkim. Aplikacje sądową roz-
poczęłam w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi w 1973r. 
i w sierpniu 1975 r. zdałam egzamin sędziowski.

W 1976 r. rozpoczęłam aplikację adwokacką w Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin adwo-
kacki zdałam w maju 1979 r. Wpis na listę adwokatów 
uzyskałam w dniu 8.05.1979 r., a ślubowanie złożyłam 
w dniu 28.05.1979 r.

W latach od 1979 do 1990 r. byłam adwokatem w ze-
spole adwokackim w Pabianicach, a od 17.04.1990r. 
prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką 
w Pabianicach.

Od 6.06.1998 r. jestem sędzią Sądu Dyscyplinarnego 
Izby Łódzkiej. Od 25.09.2001 r. do 21.05.2016 r. byłam 
zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby Łódzkiej 
(pięć kadencji). Ponownie od 2016r. jestem sędzią Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej.

W dniu 22.05.2018 r. otrzymałam odznakę „Adwo-
katura zasłużonym”.

ANDRZEJ ŚMIGIELSKI
 � KANDYDAT NA PREZESA SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Urodził się 7 stycznia 1982 r. w Piotrkowie Trybunal-
skim, studiował prawo w latach 2002 – 2007 na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 
kończąc studia z oceną bardzo dobrą, broniąc pracy 
magisterskiej w Katedrze Prawa Cywilnego. Od cza-
sów studenckich związany z Łodzią. Aplikację adwo-
kacką rozpoczął w 2007 r. i odbył ją pod patronatem 
Zbigniewa Wodo. W 2011 r. uzyskał pozytywny wynik 
z egzaminu adwokackiego, w tym z zakresu prawa 
cywilnego uzyskując ocenę celującą. Wpisany na listę 
adwokatów 30 sierpnia 2011 r. Od 1 listopada 2011 r. 
prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi 
oraz filie kancelarii w Zduńskiej Woli i Bełchatowie. 
W ramach pracy zawodowej kieruje kilkunastoosobo-
wym zespołem, w skład którego wchodzą adwokaci, 
aplikanci adwokaccy, prawnicy i obsługa sekretarsko-
-biurowa. Od 2016 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego 
Izby Adwokackiej w Łodzi. Autor artykułów w czaso-
pismach i prasie, uczestnik programów telewizyjnych 

o tematyce prawnej (Rozmowa dnia, Debata, Jeden 
na Jeden i innych). W ramach praktyki zawodowej zaj-
muje się m.in. prawem cywilnym, gospodarczym, ad-
ministracyjnym oraz karnym, w szczególności w zakre-
sie wypadków drogowych i przestępstw gospodarczych. 

BARTOSZ TIUTIUNIK
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Mam 46 lat (rocznik 1974), z czego 20 lat pracuję 
w Adwokaturze Łódzkiej. Jestem absolwentem Wy-
działu Prawa UŁ. W latach 1998 – 2003 byłem dokto-
rantem w Katedrze Postępowania Karnego na Wydzia-
le Prawa UŁ. Aplikację adwokacką odbyłem w latach 
2000 – 2003 w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Moimi pa-
tronami i nauczycielami zawodu byli Wojciech Sobań-
ski i dziekan Andrzej Pelc, a szczęściem oraz zaszczy-
tem było dla mnie to, że rekomendacji przy wpisaniu 
na listę aplikantów adwokackich udzielał mi w 1999 r. 
Stanisław Maurer. Od 2004 r. prowadzę indywidualną 
kancelarię adwokacką o profilu karnym. Byłem delega-
tem na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2012 i 2016 roku.

Okres aplikacji wspominam jako czas nauki, nie tylko 
zawodu, lecz także samorządności. Działałem w samo-
rządzie aplikanckim, reprezentowałem Izbę na zewnątrz 
w konkursach krasomówczych, w czym wielki udział 
i zasługi miała mecenas Krystyna Skolecka-Kona.

Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
zostałem po raz pierwszy w roku 2007, jako młody ad-
wokat, z zaledwie trzyletnim stażem pracy w zawodzie. 
Członkiem ORA byłem i jestem nieprzerwanie przez 
cztery kolejne kadencje, a zatem 14 lat. Początkowo 
był to czas słuchania, obserwowania starszych koleża-
nek i kolegów, nauki i czerpania z ich doświadczenia 
oraz wiedzy; czas, który nauczył mnie pokory, dystansu, 
odpowiedzialności za słowo, za wspólnotę, którą jest 
adwokatura. Czas, w którym poznałem wielu wspania-
łych ludzi zarówno w adwokaturze łódzkiej, jak i w całej 
Polsce. Miałem przyjemność i zaszczyt współpracować 
na niwie samorządowej z kolejnymi dziekanami Izby 
Łódzkiej: Andrzejem Pelcem, Zbigniewem Wodo, Jaro-
sławem Zdzisławem Szymańskim, oraz kolejnymi preze-
sami NRA: Joanną Agacką-Indecką, Andrzejem Zwarą  
i Jackiem Trelą.

Jestem wieloletnim wykładowcą w ramach szkoleń 
aplikantów adwokackich w naszej Izbie, jak również 
zapraszanym do szkoleń w innych izbach. Od 2010 
od 2016 r., przez dwie kolejne kadencje, byłem kierow-
nikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Od 2013 r. 
do dziś (również przez dwie kolejne kadencje) jestem 
członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich 
Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2010 r. zostałem powo-
łany przez ministra sprawiedliwości do komisji I stopnia 
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do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Łodzi, 
a w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 jako przedstawiciel 
NRA do komisji II stopnia (odwoławczej od wyników 
egzaminu adwokackiego) w Warszawie w zakresie prawa 
karnego. W 2017 r. zostałem powołany przez ministra 
sprawiedliwości jako przedstawiciel NRA do zespo-
łu przygotowującego zadania na egzamin adwokacki 
z zakresu prawa karnego. W mijającej kadencji pełnię 
funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, 
koordynując sprawy szkolenia aplikantów adwoka-
ckich oraz finansowe. 19 grudnia 2020 r. zostałem 
powołany w skład Prezydium Nadzwyczajnego Krajo-
wego Zjazdu Adwokatury w Warszawie jako zastępca 
przewodniczącego. 

W swojej 20-letniej pracy w samorządzie, początkowo 
aplikanckim, później adwokackim, zarówno w Łodzi, 
jak i w całym kraju, zawsze starałem się łączyć, szukać 
kompromisu i najlepszych z możliwych rozwiązań. Re-
prezentowałem, jak umiałem najlepiej, adwokaturę łódz-
ką na zewnątrz, w Łodzi i poza nią. Uważałem i uważam, 
że adwokatura, stojąc na straży praw i wolności obywa-
telskich, musi zabierać głos w przestrzeni publicznej, 
gdy te prawa oraz wolności są łamane. Sam w ostatnich 
pięciu latach robiłem to wielokrotnie, będąc sygnata-
riuszem lub współautorem uchwał i stanowisk zwią-
zanych z naruszaniem praworządności, a także wypo-
wiadałem się w tej kwestii indywidualnie w przestrzeni 
publicznej. Za swoją działalność samorządową zosta-
łem w 2016 r. odznaczony przez prezesa NRA odznaką  
„Adwokatura Zasłużonym”.

W swojej pracy zawodowej i samorządowej staram 
się kierować słowami Wojciecha Młynarskiego: „Róbmy 
swoje. Może to coś da? Kto wie…” oraz „Nie wycofuj się, 
inteligencjo”. To moje drogowskazy.

Jestem ojcem dwójki dzieci: Karoliny, lat 20, studentki 
prawa, oraz Szymona, lat 16, licealisty. Poza prawem in-
teresuję się historią XX wieku, psychiatrią, psychologią. 
Kocham teatr, góry i sport. 

W nadchodzących wyborach na Zgromadzeniu 
Izby Łódzkiej bardzo proszę Państwa o wsparcie i głos. 
Kandyduję na członka Okręgowej Rady Adwokackiej 
i ubiegam się o mandat delegata na Krajowy Zjazd 
Adwokatury. 

PAULINA TOMASZEWSKA-LIPARTOWSKA
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
W najbliższych wyborach kandyduję do Okręgowej 
Rady Adwokackiej. Mam 42 lata. Mój mąż – Tomasz 
Lipartowski – jest również adwokatem. Jestem mamą 
11-letniego Leona. Studia prawnicze ukończyłam na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Aplikację adwokacką odbywałam w latach 2002 – 2005 

pod patronatem Marii Wentland-Walkiewicz. Od roku 
2006 r. prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. 
Szczególne miejsce w mojej praktyce zawodowej zajmu-
je prawo karne, w którym zakochałam się, będąc jeszcze 
na studiach. Jestem tak zwanym adwokatem sądowym, 
i to właśnie z tematyką prawa karnego, jak również 
z praktyką sądową, chciałabym związać moją 
działalność w Okręgowej Radzie Adwokackiej w przy-
padku wybrania mnie do jej składu. Jako praktyk prawa, 
adwokat sądowy spędzający w budynkach sądów i pro-
kuratur wiele godzin każdego dnia wiem, z jakimi prob-
lemami borykają się adwokaci podczas codziennej pra-
cy, występując w sprawach przed sądami, uczestnicząc 
w czynnościach postępowania przygotowawczego 
w prokuraturach, przed policją czy też odwiedzając 
klientów w placówkach penitencjarnych. W oparciu 
o moje wieloletnie obserwacje uważam, że niezbędne 
jest stworzenie systemu bieżącego monitorowania 
i szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości 
zgłaszane przez adwokatów w związku z działalnością 
sądów, prokuratur, policji i jednostek penitencjarnych. 
Chcę stworzyć zespół adwokatów, który będzie zbierać 
wszelkie informacje o nieprawidłowych praktykach, 
niewłaściwych zachowaniach uderzających w godność 
zawodu adwokata. Uważam, że zespół ten powinien być 
w stanie udzielać natychmiastowej pomocy adwokatom 
w przypadku ich zatrzymań, przeszukań w kancelariach, 
wsparcia w sytuacjach prób przesłuchań adwokatów 
co do informacji pochodzących od ich klientów. Nie-
stety takie sytuacje zdarzają się coraz częściej i wymagają 
przemyślanej, zinstytucjonalizowanej reakcji adwokat-
ury. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne powinno 
być tworzenie instrumentów zapewniających poczu-
cie bezpieczeństwa adwokatów i aplikantów z naszej 
Izby. Dlatego też podoba mi się pomysł Macieja Le-
narta – adwokatury interwencyjnej. To w jej ramach 
karniści mogliby realnie pomóc. Jako adwokat patron 
mogę się poszczycić wypuszczeniem w świat czterech 
aplikantów adwokackich. Wiem, że dałam im możliwość 
poznania zawodu od praktycznej strony. Dlatego rów-
nież tematyka szkoleń w ramach aplikacji adwokackiej 
znajduje się w zakresie mojego zainteresowania. Zależy 
mi ma poprawie jakości szkoleń aplikantów. Powinny być 
one nastawione na zgłębianie praktycznych aspektów za-
wodu adwokata, mieć charakter warsztatowy. Mniej teo-
rii – więcej praktyki. Takie założenie stanowi podstawę 
moich pomysłów na zmianę zasad szkolenia aplikantów 
adwokackich. Wiedzę teoretyczną aplikanci powinni 
wynieść ze studiów, aplikacja natomiast powinna dawać 
sposobność do zastosowania jej w praktyce. Postuluję 
zatem, ażeby w okresie pierwszych sześciu miesięcy 
aplikacji aplikanci uczestniczyli w symulacjach roz-
praw sądowych z różnych dziedzin prawa. Chciałabym, 
żeby wcielali się w rolę pełnomocników, obrońców, 
uczyli się prawidłowo formułować wnioski dowodowe 
i stanowiska procesowe pod okiem doświadczonych 
szkoleniowców – adwokatów sądowych z wieloletnim 
stażem. Uważam, że w programie aplikacji powinny 
znaleźć się zajęcia praktyczne z zasad konstruowania 
wypowiedzi oraz toczenia sporów. Aplikanci powinni 
w ramach symulacji rozpraw sądowych wygłaszać mowy 

53

W YBORY 2021



końcowe. Te umiejętności przydadzą im się po uzy-
skaniu możliwości stawania w sądach w zastępstwie 
swoich patronów. Moim zdaniem opisane zajęcia po-
winny odbywać się w rzeczywistych salach rozpraw, 
w budynkach sądów, ażeby w jak najlepszy sposób 
odwzorowywać realia. Wizja adwokatury przyja-
znej adwokatom, rady broniącej swoich członków, 
szkolącej na najwyższym poziomie zarówno tych bar-
dziej doświadczonych, jak i początkujących, przekona-
ła mnie. Taka adwokatura jest moją adwokaturą, z nią 
się utożsamiam i dla niej chcę pracować. Pozdrawiam 
Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Liczę na Państwa 
głos w wyborach do Okręgowej Rady Adwokackiej.

FRENCISZEK TRAUT
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego w 2005 roku. Po odbyciu apli-
kacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Łodzi w 2009 roku zdałem egzamin adwokacki i zo-
stałem wpisany na listę adwokatów Izby Łódzkiej. Od 1 
lutego 2010 roku nieprzerwanie prowadzę Kancelarię 
Adwokacką. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z za-
kresu szeroko rozumianego prawa karnego, a także pra-
wa rodzinnego i spadkowego. 

Pragnę zostać sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, ponieważ 
uważam sądownictwo dyscyplinarne za jeden z ostat-
nich bastionów niezależności i wolności naszego za-
wodu. O sądownictwo dyscyplinarne musimy dbać. 
Musimy o nie także walczyć. 

Nie jestem entuzjastą podniesienia składki adwoka-
ckiej, jednak – niezależnie od jej wysokości – popieram 
pogląd o konieczności stanowczego i konsekwentnego 
jej egzekwowania. Dotyczy to także odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

Z zainteresowaniem odnoszę się do proponowanej 
przez dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
Jarosawa Z. Szymańskiego propozycji zmiany właści-
wości miejscowej sądów dyscyplinarnych w myśl za-
sady, że sędziowie dyscyplinarni z jednej izby nie po-
winni orzekać w sprawach adwokatów z tej samej Izby. 
Jest to jednak wyzwanie na przyszłość, aktualnie trzeba 
się skupić na poprawie skuteczności sądownictwa dy-
scyplinarnego w ramach obowiązujących przepisów. 
Trzeba to zrobić szybko, ponieważ społeczny odbiór 
jakości sądownictwa dyscyplinarnego w Adwokaturze 
jest zdecydowanie negatywny. 

Postuluję wprowadzenie szkoleń dla sędziów sądu 
dyscyplinarnego oraz rzeczników dyscyplinarnych 
z dodatkową, odrębną punktacją w związku z ich od-
byciem. Szkolenia te powinny być obowiązkowe.  

Najważniejszym postulatem i jednocześnie osobi-
stym zobowiązaniem w przypadku wyboru do sądu 
dyscyplinarnego jest szybkość postępowania dyscy-
plinarnego – bez szkody dla jakości orzecznictwa. 
Należy dążyć do skracania okresów między kolejnymi 
czynnościami procesowymi sądu, by do rozstrzygnięcia 
mogło dojść w możliwie najkrótszym terminie. Moim 
zdaniem sprawne postępowanie dyscyplinarne jest 
pożądane nie tylko  przez klientów czy organy, które 
zdecydowały się to postępowanie zainicjować, ale tak-
że – a może przede wszystkim – przez adwokatów.  
Nie ulega wątpliwości, że dotyczy to kolegów pragną-
cych jak najszybciej odeprzeć ciążące na nich zarzuty, 
ale także pozostałych adwokatów, którzy buntują się 
wobec „psucia” wizerunku całej adwokatury przez zda-
rzające się delikty dyscyplinarne i chcą ich szybkiego 
osądzenia. 

Z dużą ostrożnością podchodzę do zaprezentowane-
go przez Andrzeja Śmigielskiego planu stworzenia stro-
ny internetowej w celu publikacji wybranych orzeczeń 
sądu dyscyplinarnego, które zostaną uznane za „naji-
stotniejse i najciekawsze”. Warunkiem wsparcia takiej 
inicjatywy musiałaby być pełna anonimizacja takiech 
orzeczeń i jasne reguły wyboru orzeczeń poddanych 
publikacji. W innym przypadku taka strona służyłaby 
nadmiernej i dodatkowej represji wobec adwokatów – 
podmiotów postępowania dyscyplinarnego, czy wręcz 
ich napiętnowania, a nie to jest celem postępowania 
dyscyplinarnego. 

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem pięknej i mą-
drej Anny oraz dumnym ojcem wspaniałego czero-
letniego Krzysia. Kocham motoryzację, słucham pol-
skiego rocka lat '90 i uwielbiam oglądać filmy, głównie 
science fiction i thrillery. 

ROBERT TRZASKOWSKI 
 � KANDYDAT NA CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ 

ORAZ DELEGATA NA KZA
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego, jego praca dyplomowa pt. „Konstytucyjne 
prawo do sądu” uzyskała I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie Przeglądu Prawa Konstytucyjnego na najlepszą 
pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i sy-
stemów politycznych. Szlify adwokackie w toku aplikacji 
adwokackiej (w latach 2012 – 2014) zdobywał w łódz-
kiej kancelarii pod patronatem Piotra Paduszyńskiego. 
Osiągnął najlepszy wynik na roku z bloku prawa cywil-
nego w toku aplikacji adwokackiej – średnia 6.0 – wyko-
nuje zawód adwokata od roku 2015. Aktywny w samorzą-
dzie – członek Komisji Rewizyjnej od roku 2016, autor 
publikacji naukowych, doktor nauk prawnych z zakresu 
prawa konstytucyjnego (uzyskany w roku 2018 za pracę 
pt. „Normatywność konstytucyjnych praw socjalnych”).
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ELŻBIETA WODO-ZACHAREK
 � KANDYDATKA NA CZŁONKA ORA

W najbliższych wyborach kandyduję do Okręgowej 
Rady Adwokackiej. Jestem adwokatem od 2006 r. 
Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odby-
wałam w latach 2002–2005 pod wspólnym patronatem 
Jarosława Zdzisława Szymańskiego i Ryszarda Marcin-
kowskiego. Był to bardzo wymagający okres, ale wiele 
mnie nauczył i uświadomił, że zawód adwokata wyma-
ga wytężonej pracy.

W latach 2007–2010 byłam członkiem Komisji 
Zagranicznej ORA w Łodzi. Jestem córką adwokata. 
Mój mąż jest adwokatem (obecnie przewodniczącym 
Komisji ds. Współpracy Zagranicznej ORA). Mam dwój-
kę dzieci. Na co dzień zajmuję się bieżącą obsługą przed-
siębiorców, doradztwem w sprawach gospodarczych, 
w tym też w zakresie własności intelektualnej. Niemniej 
jednak spora część mojej praktyki dotyczy również 
spraw rodzinnych i cywilnych. Lubię słuchać ludzi 
i starać się ich wspierać w podejmowanych działaniach 
poprzez pomoc prawną. Poza wykonywaniem obowiąz-
ków zawodowych działam w stowarzyszeniu, które jest 
organem prowadzącym szkołę społeczną. Pełnię funkcję 
sekretarza zarządu. Aktywnie biorę udział w podejmo-
wanych przez szkołę działaniach, zakładając, że poprzez 
dobry plan i konsekwencję można osiągnąć niemalże 
wszystko. Jestem też w trójach klasowych rodziców 
w klasach moich dzieci (tak, wiem, że to niepokojące...).

W przypadku wybrania mnie do  składu Okręgowej 
Rady Adwokackiej chciałabym skupić się – po pierwsze 
– na sprawach dotyczących ułatwiania wykonywania 
nam naszego zawodu, po drugie – dbać o dobry wizeru-
nek adwokatury i – po trzecie – zabiegać o doskonalenie 
zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwo-
kackich na wysokim poziomie.

Wiele czasu spędzam w sądach. Wiem, jak ważna jest 
dobra współpraca z sądami, sekretariatami, biurami ob-
sługi interesantów, czytelniami. Uważam, że Rada po-
winna podejmować aktywne, konsekwentne działania 
zmierzające do ułatwienia nam codziennej pracy, takie 
jak usprawnienie kontaktu z sekretariatami sądów, moż-
liwość uzyskiwania informacji przez telefon lub adres 
email np. o treści wyroku (po zweryfikowaniu przez 
pracownika sekretariatu numeru lub adresu e-mail 
pełnomocnika za pomocą danych zawartych w Portalu 
Informacyjnym Sądu – wszakże podajemy tam swoje 
dane, łącznie z numerem PESEL – niech to będzie takie 
sądowe legal tech), ujednolicenia godzin otwarcia czy-
telni w sądach itd. Uważam, że dobrym pomysłem jest 
postulat odblokowania kanałów kontaktu bezpośrednio 
z wydziałami sądów. Trudno jest mi przejść do porządku 
dziennego m.in. nad likwidacją biura podawczego w Są-
dzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w budyn-

ku przy ulicy Kopcińskiego. Jest to istotne utrudnienie 
nie tylko dla adwokatów, lecz także dla stron. Uważam, 
że samorząd powinien konsekwentnie interweniować 
w takich sytuacjach (oczywiście z uwzględnieniem 
ograniczeń kadrowych sądów), by usprawnić naszą co-
dzienną pracę. Adwokatura jest częścią wymiaru spra-
wiedliwości i musimy mieć możliwość odpowiedniego 
wykonywania swoich obowiązków.

Ważne dla mnie jest także zabieganie o dobry wi-
zerunek adwokatury. Można to realizować poprzez 
działania na szczeblu krajowym, ale bardzo ważne 
są również działania lokalne. Czasem niewielkie, lecz 
konsekwentne i trwałe. Uważam, że zadaniem samo-
rządu jest uświadamianie i upowszechnianie ważnej roli 
adwokatury, która powołana jest do udzielania pomocy 
prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności 
obywatelskich oraz kształtowania i stosowania prawa. 
Czynić to można poprzez codzienne rozmowy, akcje 
edukacyjne, aktywności charytatywne, a także akcje 
wizerunkowe promujące zawód adwokata. To się dzie-
je, i to dobrze! Ale też warto nieustannie uświadamiać 
klientom, przedsiębiorcom, jak ważna jest konsultacja 
z profesjonalistą zanim pojawi się problem; jak istotne 
jest właściwe formułowaniu umów i innych dokumen-
tów w celu uniknięcia ewentualnych sporów sądowych 
w przyszłości. A także – że warto inwestować środki pie-
niężne w pomoc prawną służącą zapobieganiu sporom 
(nie tylko w ich prowadzenie już na etapie sądowym). 

Uważam także, że rolą samorządu jest organizowanie 
szkoleń cieszących się zainteresowaniem adwokatów. 
Za niezwykle cenne uważam ostatnio zorganizowane 
szkolenia przez Magdalenę Eckersdorf z Inspektorem 
Pracy na temat zmian w prawie prawy i na temat pra-
cy zdalnej. Odpowiadało ono na aktualne problemy 
wynikające z pandemii i zainteresowało mnie z uwagi 
na możliwość uzyskania praktycznych propozycji roz-
wiązań problemów moich klientów z innej perspektywy 
niż adwokat. Zdalna formuła wykładów, wymuszona 
pandemią, pozwoliła na dogodniejsze w nich uczest-
nictwo. Uważam, że w przyszłości nie należy z tego re-
zygnować, ale umożliwić słuchanie wykładów zarówno 
zdalnie, jak i stacjonarnie. Program „iDeA”, realizowany 
od lat wspólnie przez izby krakowską i wrocławską, po-
legający na rejestracji wykładów i możliwości ich póź-
niejszego odtworzenia, uważam za godny naśladowa-
nia. Szeroko z tego korzystałam, zwłaszcza w czasie, 
gdy moje dzieci były małe i nie miałam możliwości bra-
nia udziału w stacjonarnych wykładach w godzinach 
popołudniowych lub wieczornych. W mojej ocenie 
warto też poszerzyć – jeśli będzie takie zainteresowa-
nie – ofertę o szkolenia dotyczące mniej popularnych 
dziedzin prawa w szerszym aspekcie, obejmujące cykl 
wykładów na dany temat. I nie chodzi tu o samo zdo-
bywanie punktów szkoleniowych, ale o realizację po-
trzeby samodoskonalenia zawodowego dla chętnych 
i zainteresowanych.

Bardzo proszę o rozważenie moich propozycji. Liczę 
na Państwa poparcie.
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MICHAŁ WOJTYSIAK
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Adwokat wykonujący zawód w indywidualnej kance-
larii adwokackiej od 2006 roku. Jego praktyka obej-
muje prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinne-
go, nieruchomości oraz umów cywilnych. Ukończył 
studia prawnicze na UŁ w 1999 r. W 2002 r., dostał 
się na aplikację adwokacką, którą odbywał pod patro-
natem adw Włodzimierza Jankowskiego a następnie 
adw Andrzeja Lachmana. W czasie aplikacji zaczął 
współpracę z „Kroniką Adwokacką”, do której redak-
cji został przyjęty w 2005 r. W między czasie mecenas 
Wojtysiak ukończył studia magisterskie z Historii Sztu-
ki na Uniwersytecie Łódzkim (2003 r.). Już w czasie 
aplikacji starał się angażować w sprawy samorządowe 
szczególnie związane ze sprawami aplikantów (peł-
niąc stanowisko wicestarosty roku). Mając na uwadze 
zaszczepionego we nim „bakcyla” samorządowego 
od samego początku samodzielności zawodowej sta-
rał się uczestniczyć w pracy samorządu adwokackie-
go. Był wielokrotnie członkiem komisji Kulturalnej 
oraz Komisji ds. kształcenia aplikantów adwokackich 
i Komisji doskonalenia zawodowego działających przy 
ORA w Łodzi. Pomagał w organizacji szkoleń zawo-
dowych. W 2016 roku mecenas Wojtysiak został wy-
brany na zastępcę członka ORA w Łodzi. Od grudnia 
2016 do dnia dzisiejszego adw Michał Wojtysiak jest 
członkiem ORA w Łodzi sprawując funkcje opiekuna 
pokojów adwokackich i gospodarza siedziby Rady. 
W ramach swoich obowiązków pełni dodatkowo rolę 
koordynatora ORA ds wdrożenia RODO w Izbie Łódz-
kiej. W związku z obchodami 100 lecia Adwokatury 
adw Michał Wojtysiak kierował pracami Komitetu 
100-lecia, organizującego większość wydarzeń rocz-
nicowych. W ramach wyżej wymienionych zadań 
mecenas Wojtysiak wykonywał także funkcję kurato-
ra wystawy „100 lecie Adwokatury – Adwokaci Łodzi 
1918 – 2018 r.” W okresie pandemii zaś zajmował się 
pomocą w organizacji zdalnego funkcjonowania Okrę-
gowej Rady Adwokackiej. W nadchodzących wyborach 
do organów izby, adw Michał Wojtysiak będzie kandy-
dował na stanowisko członka Okręgowej Rady Adwo-
kackiej nowej kadencji oraz delegata na Krajowy Zjazd 
Adwokatury.

WOJCIECH WOŹNIACKI
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Zawód adwokata wykonuje od 1 stycznia 1990 r. Pełni 
funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, a także 
jest wieloletnim wykładowcą w ramach szkolenia apli-
kantów adwokackich, a także członkiem komisji egza-
minacyjnych przy egzaminach w toku aplikacji oraz eg-
zaminach zawodowych. Wieloletni patron aplikantów 
adwokackich. W latach 2016 – 2020 członek Okręgowej 
Rady Adwokackiej.

JAROSŁAW WYRWAS
 � KANDYDAT NA CZŁONKA ORA  

ORAZ DELEGATA NA KZA
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Wpisany na listę 
adwokacką w 2001r.  Od 2002 r. prowadzi kancela-
rię adwokacką zajmującą się prawem gospodarczym. 
Od 2013 r. wiceprzewodniczący Piłkarskiego Sądu 
Polubownego PZPN. Od początku pracy zawodowej 
zaangażowany w pracę samorządu adwokackiego, jako 
członek poszczególnych komisji, członek zespołu wizy-
tatorów, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, zastępca 
sekretarza ORA. Członek ORA w latach 2007–2010, 
2013–2016, 2016–2020. W ostatniej kadencji Rady peł-
nił funkcję prezesa zespołu wizytatorów ORA w Łodzi.

PIOTR ZAWIEJA 
 � KANDYDAT NA SĘDZIEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO ORAZ DELEGATA NA KZA
Adwokat. Lat 39. Aplikacje adwokacką odbywał w la-
tach 2006–2010, od marca 2011r. prowadzi indywi-
dualną kancelarię adwokacką w Sieradzu. Od 2013 r. 
członek Komisji Parlamentarno-Prawnej Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi. 
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LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 
OKRĘGOWEJ  RADY ADWOKACKIEJ

1. ZBIGNIEW BAKALARCZYK
2. JAROSŁAW BIELSKI
3. ALEKSANDRA BIERZGALSKA
4. MARIA JANIK
5. STANISŁAW KUBIAK
6. MACIEJ LENART
7. MAGDALENA MATUSIAK-FRĄCCZAK
8. MARIUSZ MAZEPUS
9. ANNA MROŻEWSKA
10. PIOTR OLSZAŃSKI
11. PIOTR PADUSZYŃSKI
12. KATARZYNA PIOTROWSKA-MAŃKO
13. ANNA RAKOWSKA-TRELA
14. SYLWESTER REDEŁ
15. AGATA STACEWICZ
16. SŁAWOMIR SZATKIEWICZ
17. MONIKA SZKURŁAT
18. JAROSŁAW SZCZEPANIAK
19. BARTOSZ TIUTIUNIK
20. PAULINA TOMASZEWSKA-LIPARTOWSKA
21. ELŻBIETA WODO-ZACHAREK 
22. MICHAŁ WOJTYSIAK
23. WOJCIECH WOŹNIACKI
24. JAROSŁAW WYRWAS

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA 
SĄDU DYSCYPLINARNEGO

1. ANDRZEJ ŚMIGIELSKI

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO 
SĘDZIEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

1. AGATA BŁAŻYŃSKA
2. DOROTA DZIĘGIELEWSKA
3. JERZY CIESIELSKI
4. KATARZYNA FULKO
5. JOWITA GAJOWNIK-ZIENKIEWICZ
6. ANNA JANICKA
7. JULIA KALAMAT
8. MAGDALENA  KAŁUŻA
9. ADA KOBYLIŃSKA
10. MARIAN KOPERSKI 
11. KRYSTYNA KOTKOWSKA
12. ANDRZEJ LACHMAN 
13. ANNA LACHMAN-KASZYŃSKA 
14. ZUZANNA LUBIŃSKA-BUDZIAREK
15. ŁUCJA MALINOWSKA
16. PRZEMYSŁAW NOWAK 
17. MARIUSZ OLĘŻAŁEK 
18. KRYSTYNA ORLICKA 
19. BARBARA OWCZAREK
20. MARIUSZ PONGOWSKI 
21. JOANNA PUSTELNIK-JAŹWIEC
22. MATEUSZ RUDZKI 
23. MAGDALENA STRZELECKA MIZIOŁEK
24. MARIA SZRAM
25. FRANCISZEK TRAUT
26. PAWEŁ WYRWAS 
27. PIOTR ZAWIEJA 

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ

1. MAREK CIUPIŃSKI
2. KRZYSZTOF STĘPNIEWICZ 

LISTA KANDYDATÓW DO KOMISJI REWIZYJNEJ

1. ALDONA BARTOSZEK-GAJOWNIK
2. ANNA GŁOWIŃSKA 
3. STANISŁAW GRONDYS 
4. PATRYCJA KRZEKOTOWSKA 
5. ROBERT PODDĘBSKI
6. TOMASZ BRONISŁAW STRZELECKI 
7. ROBERT TRZASKOWSKI 
8. MONIKA WALIŃSKA 

LISTA KANDYDATÓW NA KRAJOWY ZJAZD 
ADWOKATURY

1. ALDONA BARTOSZEK-GAJOWNIK
2. JAROSŁAW BIELSKI
3. ALEKSANDRA BIERZGALSKA
4. SZYMON BYCZKO 
5. ANNA GŁOWIŃSKA 
6. STANISŁAW GRONDYS 
7. ANNA JANICKA
8. MARIA JANIK
9. ALEKSANDER KAPPES 
10. RAFAŁ KASPRZYK 
11. PATRYCJA KRZEKOTOWSKA 
12. STANISŁAW KUBIAK
13. MACIEJ LENART
14. BOGDAN LESIAK 
15. RYSZARD MARCINKOWSKI 
16. MAGDALENA MATUSIAK-FRĄCCZAK
17. MARIUSZ MAZEPUS
18. ANNA MROŻEWSKA
19. PIOTR OLSZAŃSKI
20. BARBARA OWCZAREK
21. PIOTR PADUSZYŃSKI
22. ANDRZEJ PELC 
23. KATARZYNA PIOTROWSKA-MAŃKO
24. ANNA PODDĘBSKA-OWCZAREK 
25. ROBERT PODDĘBSKI
26. JACEK PODLASIAK
27. EDMUND PRYCA 
28. ANNA RAKOWSKA-TRELA
29. MACIEJ RAKOWSKI 
30. SYLWESTER REDEŁ
31. JACEK SKRZYDŁO 
32. AGATA STACEWICZ
33. KRSZYSZTOF STĘPNIEWICZ 
34. TOMASZ BRONISŁAW STRZELECKI 
35. JAROSŁAW SZCZEPANIAK
36. JERZY SZEPANIAK 
37. JAROSŁAW ZDZISŁAW SZYMAŃSKI
38. BARTOSZ TIUTIUNIK
39. PAULINA TOMASZEWSKA-LIPARTOWSKA
40. ROBERT TRZASKOWSKI 
41. DARIUSZ WOJNAR
42. MICHAŁ WOJTYSIAK
43. ANDRZEJ WOSIŃSKI
44. WOJCIECH WOŹNIACKI
45. JAROSŁAW WYRWAS
46. PIOTR ZAWIEJA

Uwaga. Listy listy sporządzono wg zgłoszeń w biurze ORA aktualnych na dzień 31.12.2020 r. Termin zamknięcia 
zgłoszeń to 14.01.2020 r. Aktualne dane wszystkich kandydatów będą dostępne na stronie: www.wybory.ekronika.pl 57
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jak strategia

UCHWAŁA NR 28 KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY Z 2016 R. 

Z DNIA 26 LISTOPADA 2016 R. – STRATEGIA ADWOKATURY
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magdalena matusiak-frącczak
/ adwokat, członek ORA w Łodzi

Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 2016 r. głosowałam przeciwko udzie-
leniu Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium za działalność w kadencji 
2013 – 2016. Pomimo pewnej tremy, jaka związana była z rolą debiutanta na KZA, 
zdecydowałam się zabrać głos w dyskusji przed głosowaniem, przedstawiając 
uzasadnienie mojego stanowiska. Przeanalizowałam uchwały Krajowego Zjaz-
du Adwokatury z 2013 r., których stan wykonania pozostawiał bardzo wiele 
do życzenia.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do władz samorządowych, w tym wy-
bór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2021 r. w Bydgoszczy. Zbliża się 
też czas podsumowania tego, czego dokonała Naczelna Rada Adwokacka w ka-
dencji 2016 – 2021. Punktem odniesienia dla tych rozważań będzie odwołanie 
do jednej z uchwał przyjętych przez KZA w 2016 r. w Krakowie. Czy jej wyko-
nanie zostało choćby wdrożone, czy zebraliśmy się, pogadaliśmy, coś uchwa-
liwliśmy, a będzie nadal tak, jak jest (oby nie gorzej)?

Niniejszy tekst będzie dotyczył kroków podjętych (lub nie) w celu wyko-
nania uchwały nr 28 Strategia adwokatury. Uchwała ta dotyczyła nakreślenia 
perspektyw, jaka powinna być pozycja adwokatury w społeczeństwie za 20 lat, 
z których w 2021 r. minie pięć, czyli już ¼ zaplanowanego okresu.

1.
Pierwszym celem strategicznym miało być wzmocnienie pozycji adwokatury 
przez różne działania. Zaczęło się od bardzo sloganowego i nośnego hasła, 
że powinno być ono proaktywne, dlatego też ogólnie należy się do niego od-
nieść – że jaki koń jest, każdy widzi. Obserwując intensywnie działania krajo-
wych władz adwokatury nie można oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia 
z jakimś chocholim tańcem, na pewno jednak budowa pozycji adwokatury 
nie była aktywna, a już tym bardziej pro, aczkolwiek są pola, na których jakaś 
działalność była. Pytanie tylko, czy była ona wystarczająca.

Inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji rynkowej adwokatów i posze-
rzenia ich uprawnień po prostu nie było. Taka bierność dziwi, ponieważ w sfe-
rze publicznej wielokrotnie była podnoszona kwestia przyznania adwokatom 
ogólnej kompetencji do poświadczania za zgodność z oryginałem i wykony-
wania takich poświadczonych odpisów dokumentów. Nie pojawił się nawet 
projekt ustawy przygotowany przez władze adwokatury. Takie inicjatywy miały 
natomiast miejsce na szczeblu lokalnym. Przykładowo w Łodzi został zorga-
nizowany dla adwokatów kurs języka migowego celem uzyskania możliwości 
obsługiwania klientów głuchoniemych, dzięki czemu obecnie przeszkoleni 
adwokaci łódzcy reprezentują osoby głuche przed sądami i mogą się z nimi 
swobodnie porozumiewać.

Adwokatura miała również wykorzystywać swoje instrumenty oddziaływania 
w sferze publicznej, niezbędne dla realizacji swoich postulatów. Takich działań, 
instrumentów i ich wykorzystania nie zauważyłam w ogóle.

Pozytywnie natomiast należy ocenić współdziałanie adwokatury z inny-
mi zawodami prawniczymi oraz zawodami zaufania publicznego. Po części 
współpracę tę wymusiła sytuacja prawno-polityczna w kraju, ponieważ wspól-
ne protesty bardzo połączyły przedstawicieli zawodów prawniczych w Pol-
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sce, co było w szczególności widać 
na Marszu Tysiąca Tóg. Niemniej 
jednak podejmowane są również ini-
cjatywy w ramach porozumienia za-
wodów zaufania publicznego, co było 
przedmiotem intensywnych działań 
dziekana Izby Łódzkiej, Jarosława 
Zdzisława Szymańskiego. Tymcza-
sem NRA już w 2016 r. wycofała się 
z projektu Porozumienia Zawodów 
Zaufania Publicznego (wszystkich), 
a całkowicie zarzucono na szczeblu 
centralnym współpracę z nieprawni-
czymi zawodami zaufania publicznego. 
Obecnie projekt działa tylko lokalnie, 
w ramach Łódzkiego Porozumienia 
Zawodów Zaufania Publicznego.

W ramach 1. celu strategicznego 
pojawiły się również takie elementy 
jak współdziałanie w procesie legisla-
cyjnym, wzmacniające wpływ adwo-
katury na proces stanowienia prawa, 
publiczna analiza aktów normatyw-
nych, stała praca nad koncepcjami 
zmian normatywnych w obszarach 
związanych z działalnością adwo-
katury, tworzenie mechanizmów in-
spirujących środowisko adwokackie 
do przedstawiania koncepcji i pro-
pozycji zmian, monitoring legisla-
cji również na poziomie izb, stwo-
rzenie mechanizmów świadczenia 
przez adwokaturę pomocy eksper-
ckiej ośrodkom władzy publicznej. 
W tym zakresie widać poprawę, ponie-
waż zaczęła ona intensywniej uczestni-
czyć w procesie tworzenia prawa, jest 
to jednak działalność, która wyma-
ga rozwinięcia. Do udziału w procesie 
legislacyjnym zostali zaangażowani 
adwokaci niebędący członkami NRA, 
jak Dariusz Goliński i Karol Pachnik 
do reprezentowania adwokatów w pra-
cach parlamentarnych. Mnie również 
kilka razy przypadł ten zaszczyt. 
Zdecydowanie powinno się zidenty-
fikować prace nad legislacją na po-
ziomie izb, co chciałabym w kadencji 
2021 – 2025 realizować w ramach Izby 
Łódzkiej. Pospolite ruszenie miało 
miejsce w przypadku nowelizacji k.p.c. 
w 2019 r. Nasza izba przedstawiła dwie 
opinie sporządzone oddolnie – jedną 
przez dr Monikę Strus-Wołos z Izby 
Radomskiej oraz drugą sporządzoną 
wspólnie przez Ryszarda Marcinkow-
skiego i przeze mnie.

Na pewno widać pozytywne zmiany 
w zakresie konsekwentnego rozwoju 
sądownictwa polubownego i media-
cji w ramach adwokatury, zwłaszcza 

przez niedawne uruchomienie na po-
ziomach izbowych adwokackich cen-
trów mediacji. Są to na razie instytucje 
in statu nascendi, ale powoli ruszają 
z działalnością i najbliższe lata pozwo-
lą ocenić trafność ich powołania.

Miało także miejsce prezentowa-
nie stanowiska w sprawach dotyczą-
cych rynku usług prawnych i wymiaru 
sprawiedliwości oraz praw człowie-
ka. Oczywiście ocena merytoryczna 
tych stanowisk władz adwokackich 
zapewne różni się wśród samych ad-
wokatów, a kryterium decydującym 
niestety mogą być sympatie politycz-
ne. Niemniej jednak w mojej oce-
nie adwokatura pokazała, że zależy 
jej na przestrzeganiu ustanowionego 
prawa i praw człowieka.

Jeżeli chodzi o pozostałe postulaty 
zawarte w celu 1., to nie miały miej-
sca żadne zmiany ani działania w na-
stępującym zakresie: ujednolicenie 
kryteriów naboru na aplikacje praw-
nicze oraz egzaminów końcowych, 
z uwzględnieniem specyfiki poszcze-
gólnych aplikacji, uznanie zawodu 
sędziego za „koronę” zawodów praw-
niczych, udział wszystkich zawodów 
prawniczych w wyłanianiu kandyda-
tów na urząd sędziego, prokuratora, 
ograniczenie immunitetów sędziow-
skich do czynności orzeczniczych, 
uproszczenie procedur (ograniczenie 
obszerności kodeksów), ogranicze-
nie postępowań wpadkowych, prze-
strzeganie zasady dobrej legislacji tak, 
aby akt normatywny nie był wielokrot-
nie zmieniany w krótkich odstępach 
czasu, stworzenie skutecznych instru-
mentów gwarantujących jednolitość 
wykładni prawa stosowanej przez 
sądy, współtworzenie systemu nie-
odpłatnej pomocy prawnej opartego 
na zasadach rynkowych, stworzenie 
modelu „nieodpłatnej pomocy praw-
nej” jako formy dobrowolnego świad-
czenia usług przez adwokatów na pod-
stawie umowy ze Skarbem Państwa, 
ukształtowanie systemu powszech-
nych ubezpieczeń ochrony prawnej, 
stanowiącego jeden z filarów systemu 
finansowania profesjonalnej pomocy 
prawnej. Oczywiście w obecnych rea-
liach adwokatura ma niewielki wpływ 
na zmiany we wskazanych wymiarach, 
nawet jednak w tych punktach, które 
najbardziej bezpośrednio dotyczą ad-
wokatów nie wyszedł żaden impuls 
od władz adwokackich w kierunku 
władz państwowych.

2.
Celem strategicznym nr 2 jest w świet-
le uchwały KZA szeroko rozumiany 
wizerunek adwokatury. Mogą so-
bie Państwo wyobrazić, że na myśl 
o tym celu chowam twarz w dłonie. 
Szumnie i wielokrotnie zapowiadano 
liczne kampanie wizerunkowe adwo-
katury i marki „adwokat”. Nie przypo-
minam sobie jednak w skali krajowej 
takiej, która zapadłaby mi w pamięć. 
Nadal wykorzystywana jest kampa-
nia przygotowana przez Izbę Łódzką 
przed kilku laty. Na poziomie lokal-
nym w Łodzi dostrzegalne są inicjaty-
wy i pomysły, niektóre o wieloletniej 
tradycji, jak kwesta na Starym Cmen-
tarzu, Wieczór Niepodległości, które 
integrują środowiska inteligenckie 
i samorządowe, inne nowsze, jak mu-
zeum Adwokatury Łódzkiej (projekt 
Michała Wojtysiaka) czy wiele projek-
tów Aleksandry Bierzgalskiej (jak cho-
ciażby ostatnia zbiórka na rzecz domu 
samotnej matki). Obserwując od we-
wnątrz z poziomu ORA w Łodzi dzia-
łanie naszej Komisji ds. Wizerunku, 
można stwierdzić, że wypada ona bar-
dzo dobrze, zwłaszcza na tle działań 
władz krajowych. Z kolei trudno jest 
znaleźć na szczeblu NRA działania 
zmierzające do sukcesywnego rozwija-
nia marki „adwokat” na szeroko rozu-
mianym rynku usług prawnych. Moż-
na raczej mówić o bierności, która 
bazuje na tym, że marka ta ze wzglę-
du na wieloletnią tradycję jest na ryn-
ku rozpoznawana. 

W tym samym czasie bratni samo-
rząd radców prawnych nie tylko orga-
nizował wiele kampanii telewizyjnych 
czy radiowych, lecz także podejmo-
wał inne działania, jak chociażby 
stworzenie książek dla dzieci o przy-
godach radców prawnych. A prze-
cież dzieci, które te książki czytają, 
w przyszłości będą klientami prawni-
ków. To jest myślenie perspektywiczne. 
W ramach celu 2. są wpisane również 
takie założenia jak poszerzanie rynku 
usług prawnych poprzez kształtowa-
nie świadomości potrzeby korzystania 
z pomocy adwokata czy wykreowanie 
wizerunku adwokata jako prawnika 
pierwszego wyboru. To już nie jest 
kwestia tego, aby samorząd adwokacki 
przegonił w działaniach wizerunko-
wych samorząd radcowski, my przy-
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najmniej powinniśmy spróbować 
zacząć radców doganiać, bo niestety 
pozostajemy daleko w tyle.

Należy także zwrócić uwagę na kwe-
stię potraktowania chyba jedynego 
nowego projektu wizerunkowego 
tej kadencji NRA, a mianowicie akcję 

„Adwokat”, której pomysłodawczynią 
była nasza koleżanka izbowa Kata-
rzyna Piotrowska-Mańko. Był to wie-
loaspektowy multimedialny projekt 
obejmujący dotarcie do społeczeń-
stwa za pośrednictwem prasy, radia 
i internetu, którego celem było przy-
bliżenie obywatelom, niemającym 
często podstawowej wiedzy o prawie, 
wymiarze sprawiedliwości, zawo-
dach prawniczych czy roli adwoka-
ta, w prostym i zrozumiałym języku 
publicystycznym, wiedzy niezbędnej 
do zrozumienia funkcjonowania sy-
stemu prawnego w Polsce z podkre-
śleniem znaczenia zawodu adwokata 
w tym systemie. Projekt został roz-
poczęty i szybko zniknął, bo zrezyg-
nowano z akcji, zanim można było 
ocenić, jaki wpływ ma akcja na rynek 
usług prawnych. 

Teoretycznie NRA powinna też re-
gularnie prowadzić badania środowi-
ska adwokackiego i opinii publicznej 
w celu monitorowania marki „adwo-
kat” na rynku usług prawnych. Ani ta-
kie badania, ani ich wyniki nie są zna-
ne bądź przedstawiane adwokatom 
celem ich oceny i analizy.

3.
Celem strategicznym nr 3 jest szeroko 
ujęty właściwy podział rynku usług 
prawnych. Pod tym ogólnym okre-
śleniem kryją się działania na rzecz 
m.in. profesjonalizacji rynku usług 
prawnych czy skoordynowania zwal-
czania przejawów nieuczciwej kon-
kurencji. Niestety, podmioty niepro-
fesjonalne na rynku usług prawnych 
jak funkcjonowały, tak funkcjonu-
ją. Z relacji koleżanek i kolegów 
z innych izb znane mi są przypad-
ki ignorowania informacji o tym, 
że na rynku lokalnym działa jakaś oso-
ba (nie wiadomo nawet, czy z prawni-
czym wykształceniem), która używa 
prawnie chronionego tytułu zawo-
dowego „adwokat”. Skutkuje to tym, 
że we wszczętych postępowaniach 

karnych (w sprawach o oszustwo) 
lub wykroczeniowych (bezprawne 
używanie tytułu) występują i bro-
nią interesów adwokatury szeregowi 
adwokaci. Tutaj jedyną możliwoś-
cią jest utworzenie zorganizowanej 
i rozpropagowanej pośród adwoka-
tów specjalnej komórki lub komisji 
na poziomie centralnym, do której 
adwokaci kierowaliby informacje 
o takich przypadkach. Udział w spra-
wie przedstawicieli NRA lub osób 
upoważnionych przez NRA nadałby 
takim postępowaniom inną rangę.  
W ramach KZA w 2016 r. zapropo-
nowano również podział rynku usług 
prawnych na prawników wykonu-
jących wolny zawód oraz prawni-
ków wykonujących zawód na etacie. 
Moim zdaniem to stanowisko powin-
no zostać zrewidowane na najbliż-
szym KZA w Bydgoszczy. W ramach 
samej adwokatury rysuje się silny 
podział na zwolenników i przeciw-
ników możliwości pracy adwokatów 
na umowie o pracę. Samodzielnie 
nie podjęłabym się rozstrzygnięcia 
tej kwestii, chociaż mam swoje zda-
nie w tym zakresie, to niekoniecz-
nie może być ono reprezentatywne 
dla całej adwokatury. Jeżeli miałaby 
być podjęta decyzja w tym przed-
miocie, to uważam, że głos powinien 
być oddany wszystkim adwokatom 
przy zachowaniu zasad pełnej de-
mokracji bezpośredniej, nie poprzez 
delegatów, i głosowanie powinno 
zostać przeprowadzone w ramach  
każdej z Izb.

4.
Celem nr 4 jest profesjonalne za-
rządzanie adwokaturą. W mojej 
ocenie Prezydium NRA dalece wy-
kroczyło ponad li tylko bycie orga-
nem wykonawczym do zadań za-
kreślonych przez NRA. Nie istniało 
coś, co można by nazwać sprawną 
komunikacją zewnętrzną NRA sko-
ordynowaną z działalnością PR, cho-
ciażby dlatego, że w ogóle prawie 
nie było działalności PR. Sprawnej 
komunikacji wewnętrznej również 
nie było, o działalności NRA i jej  
Prezydium otrzymywałam informa-
cje w trakcie posiedzeń ORA Łódź 
lub po zamówieniu konkretnych 

protokołów z posiedzeń, nigdy na-
tomiast w ramach komunikacji 
pochodzącej z samej NRA. Zakła-
dam, raczej zasadnie, że niefunkcyjny 
adwokat otrzymywał tych informa-
cji jeszcze mniej lub nie otrzymywał 
ich wcale. Koordynację i komplemen-
tarność działań na linii ORA–NRA  
też raczej trudno dostrzec. Poja-
wił się postulat decentralizacji za-
dań i skupienie decyzji zarządczych 
na poziomie izb. Postulat skądinąd 
ciekawy, ale nawet Konstytucja RP  
w zakresie decentralizacji przewi-
duje obowiązek władzy centralnej 
do przekazywania środków finanso-
wych na rzecz władz regionalnych 
i centralnych, jeżeli na te władze 
nakładane są dodatkowe obowiąz-
ki. Tymczasem sytuacja wygląda tak, 
że na kontach NRA znajduje się kil-
kanaście milionów złotych, projek-
ty merytoryczne i infrastrukturalne 
są dosyć skąpo finansowane (w prze-
ciwieństwie do wydarzeń np. spor-
towych konferencje merytoryczne 
w ramach doskonalenia zawodowego 
otrzymują mniej wsparcia). Spora 
część tych środków jest hojnie wydat-
kowana na rzecz izb dopiero w roku  
przedwyborczym. 

W ramach sprawnej organizacji 
miała być regulacja funkcjonowania 
komisji przy NRA wraz z określe-
niem kompetencji poszczególnych 
komisji NRA i z podziałem obowiąz-
ków i zadań, co też następnie miało 
mieć odzwierciedlenie w rozliczaniu 
i finansach. W mojej osobistej ocenie 
komisje przy NRA stały się atrakcyj-
nym punktem do wpisywania sobie 
do CV lub na stronach kancelaryj-
nych dla wielu (nie wszystkich) osób 
wymienionych jako ich członków. 
Na próżno możemy też szukać in-
formacji o tym, co i kto konkretnie 
zrobił, część z osób na listach naj-
prawdopodobniej była tzw. mar-
twymi duszami. Jako że w moim 
szczególnym zainteresowaniu leża-
ła kwestia merytorycznego udziału 
adwokatury w procesie stanowie-
nia prawa i zwracałam uwagę na to, 
kto bierze w nich udział, nie bez zło-
śliwości zaznaczę, że najliczniejsza 
chyba komisja przy NRA – legisla-
cyjna (ok. 90 członków) – wykona-
ła znacznie mniej pracy niż osoby, 
które w tej komisji nie uczestniczyły 
(jak osoby wymienione przeze mnie 
wcześniej w tym tekście czy wymie-
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nione przeze mnie w sprawozda-
niu Komisji Praw Człowieka przy 
ORA Łódź za lata 2016 – 2020). 

5.
Celem punktu 5. Strategii adwo-
katury było osiągnięcie najwyższego 
poziomu kształcenia, w szczególności 
aplikantów adwokackich. Model miał 
być przekształcany z teoretycznego 
na praktyczny, z naciskiem na pra-
cę u patrona, małe grupy zajęciowe 
czy nowoczesne metody szkolenia 
ukierunkowane na nabycie prak-
tycznych umiejętności wykonywania 
zawodu takie jak case study, moot 
court, monk trial, szkolenia z retory-
ki, psychologii sądowej, warsztatów 
pisania pism procesowych, negocja-
cji, podstaw zarządzania niezbędnych 
do wykonywania zawodu w formie 
dopuszczonej przez ustawę. Na obec-
nym etapie realizacji powyższych po-
stulatów po prostu brak, w modelu 
szkolenia jak do tej pory niewiele się 
zmieniło.

6.
Celem strategicznym nr 6 jest uzy-
skanie przyjaznego modelu wykony-
wania zawodu. W ramach realizacji 
postulatów zajęto się możliwością wy-
konywania zawodu w spółkach prawa 
handlowego posiadających osobowość 
prawną oraz poszerzeniem możliwości 
uczestniczenia przez adwokatów w za-
rządach spółek kapitałowych. Z kolei 
nie zrobiono nic w celu wzmocnienia 
normatywnych gwarancji bezwzględ-
nego charakteru tajemnicy adwoka-
ckiej czy budowania instytucjonalnego 
modelu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
finansowanego na warunkach rynko-
wych. Na ten moment analizy wyko-
nywania tego i poprzednich punktów 
Strategii adwokatury widać dość wy-
raźnie, jakie interesy mają priorytet 
w działaniu NRA, a konkretnie – in-
teresy której z grup szerokiego grona 
adwokackiego. Inne grupy zaś, w szcze-
gólności adwokaci sądowi z kancelarii 
indywidualnych, są niedostrzegane 
i pomijane pomimo treści strategii.

7.
Do celu nr 7, to jest zachowania 
najwyższej jakości samorządowe-
go sądownictwa dyscyplinarnego, 
mam bardzo krytyczny stosunek nace-
chowany doświadczeniami osobistymi 
i być może potrzebne jest spojrzenie 
na sprawę kogoś, kto będzie bardziej 
obiektywny w przedmiocie oceny 
tego sądownictwa dyscyplinarnego 

„najwyższej jakości”, która ma być za-
chowana. Zdarzyło mi się przeczytać 
w uzasadnieniu orzeczenia dyscy-
plinarnego, że tajemnica adwokacka 
nie chroni rozmów aplikanta z klien-
tem, a jak adwokat złożył na płycie 
CD rozmowę tegoż aplikanta z klien-
tem w celu przeprowadzenia dowodu, 
to do naruszenia tajemnicy adwoka-
ckiej nie doszło, bo sąd wniosek dowo-
dowy oddalił. Obiektywnie natomiast 
mogę stwierdzić, że nie zauważyłam 
intensyfikacji szkoleń dla sędziów są-
dów dyscyplinarnych w zakresie choć-
by tak fundamentalnym jak tajemnica 
adwokacka.

8.
Cel strategiczny nr 8 jest po części 
wykonywany, albowiem dotyczy 
działania adwokatury jako przyjaznej 
i otwartej na otoczenie. Na pewno roz-
wijana jest działalność adwokatury 
w dziedzinie sportu i rekreacji, roz-
wija się jej kulturotwórcza rola i pro-
mowanie postaw kulturotwórczych 
wśród aplikantów, mamy do czynie-
nia z dbałością o integrację środowi-
ska przez organizację przedsięwzięć 
artystycznych i sportowych, w jakimś 
zakresie rozwija się też współpraca 
ze stowarzyszeniami i towarzystwami 
naukowymi, kulturalnymi i sportowy-
mi. I działania te mają miejsce zarów-
no na poziomie centralnym, jak i izbo-
wym, zaś dla mnie osobiście kwestią 
problematyczną jest zakres ich realiza-
cji w porównaniu z zakresem realizacji 
zadań merytorycznych i nastawionych 
na rozwój profesjonalny adwokatury 
i jej członków, w tym kwestia podzia-
łu środków na te działania, o czym 
już wspominałam powyżej. Czego 
zaś brakuje lub w jakim zakresie 

mam niedosyt? Na pewno dotyczy 
to udziału adwokatury w procesie 
kształcenia na poziomie szkoły śred-
niej oraz we współpracę z powszech-
nym systemem edukacyjnym. Oczywi-
ście są akcje edukacyjne, które należy 
doceniać ( jak Tygodnie Konstytu-
cyjne, w które angażują się nie tylko 
adwokaci, lecz także radcowie prawni, 
sędziowie, prokuratorzy i akademicy), 
ale nadal jest to kropla w morzu tego, 
co mogłaby realizować adwokatura. 

Nie podjęto działań w zakresie wy-
pracowania systemu inspirującego ad-
wokatów do współtworzenia doktryny 
poprzez publikację glos i artykułów 
o tematyce prawnej, stworzenia plat-
form wymiany wiedzy i doświadczenia 
pomiędzy adwokatami czy inspirowa-
nia badań oraz publikacji dotyczących 
szeroko pojętego „warsztatu adwokata”, 
taktyki adwokackiej, wymowy praw-
niczej, piśmiennictwa prawniczego, 
logiki, socjologii, psychologii. Mamy 
wszak Ośrodek Badawczy Adwokat-
ury, ale w zakładce „Nowe publikacje” 
na stronie internetowej poświęco-
nej OBA możemy znaleźć informa-
cję o publikacjach z września 2017 r. 
i nic poza tym. W ramach Bibliote-
ki Palestry ostatni tytuł pojawił się 
w kwietniu 2018 r. W tym kontekście 
należy zwrócić uwagę na fakt, że dieta 
prezesa OBA Andrzeja Zwary została 
zwiększona z 5000,00 zł od roku 2018 
do 8000,00 zł w roku 2020.

Miały być też podjęte decyzje 
w zakresie działalności pomocy praw-
nej świadczonej przez adwokatów 
pro bono i skorelowanie jej ze stop-
niem obciążenia adwokatów obo-
wiązkami publicznymi, opłaconymi 
poniżej stawki rynkowej, w tym przez 
doprowadzenie do urealnienia zasad 
pomocy prawnej z urzędu. Niemniej 
jednak, co już sygnalizowałam wie-
lokrotnie w tym tekście, powyższe 
nie zdaje się być interesem adwo-
katów istotnym z punktu widzenia 
NRA, oceniając przez pryzmat po-
dejmowanych przez to gremium  
działań.

Na zakończenie podkreślam – po-
wyższe wywody są subiektywnym 
zdaniem autorki w omawianym 
przedmiocie. Zachęcam adwokatów 
do zapoznania się z uchwałami pro-
gramowymi KZA oraz samodzielnej 
oceny tego, co zostało, a co nie zosta-
ło zrealizowane.  
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młoda  
adwokatura
CZY ISTNIEJE PODZIAŁ NA STARĄ I NOWĄ ADWOKATURĘ 

I JAKIE EWENTUALNIE SĄ KONSEKWENCJE TEGO PODZIAŁU?

Na ostatnim kolegium redakcyjnym naszej zacnej „Kroniki”, szkicując numer 
wyborczy, uradziliśmy, że podejmę temat: Czy istnieje podział na starą i nową 
adwokaturę, i jakie ewentualnie są konsekwencje tego podziału? Rozpatrzenie 
tego zagadnienia wymaga odszukania odpowiedzi na pytanie: w którym punk-
cie kończy się młoda adwokatura, a zaczyna stara? Przed laty, około roku 2000, 
za dziekańskiej kadencji niezapomnianej Bożenny Banasik, gościła u nas dele-
gacja adwokatury belgijskiej. W części nieoficjalnej otrzymaliśmy informację, 
że w tamtejszym królestwie młodym adwokatem jest się do pięćdziesiątej wiosny. 
Pamiętając tę informację, zwróciłem się zatem do biura naszej Rady o zestawie-
nie adwokatów według stażu w palestrze (zakładając, że w większości koreluje 
on z wiekiem). Otrzymałem reprodukowaną poniżej tabelę.

LP. STAŻ L. ADW. %

1 1 – 10 LAT 624 57%

2 11 – 20 LAT 264 24%

3 21 – 30 LAT 83 8%

4 31 – 40 LAT 94 9%

5 POWYŻEJ 40 LAT 25 2%

Jej odczytanie jest oczywiste. Większość stanowią „debiutanci”. Na potrze-
by tej wypowiedzi podzieliłem nasze grono na „debiutantów” (pozycja jeden, 
przed czterdziestką), „kadrę” (pozycje 2 – 3, lat około czterdzieści do pięćdzie-
siąt z hakiem) oraz „oldbojów” (pozycje 4 – 5, mniej więcej od sześćdziesiąt-
ki). Nie mając umiejętności ani narzędzi przeprowadzenia badań socjolo-
gicznych, wiedzę w zadanym temacie postanowiłem zdobyć poprzez szereg 
anonimowych, nieautoryzowanych wywiadów z przedstawicielami każdej 
z kategorii wiekowych. Z samego doświadczenia życiowego wiem, że oldboje 
swoje funkcjonowanie rozpoczęli w świecie analogowym, przeszli przez upa-
dek komunizmu w Polsce i początki wolnego rynku; kadra kształtowała się 
w rzeczywistości cyfrowej, mediów społecznościowych i mobilności w Europie 
bez granic; debiutanci natomiast wychowali się głównie w świecie wirtualnym, 
obcując z jeszcze bardziej wyrafinowaną technologią i (bodaj w niewielkim 

jerzy ciesielski
/ adwokat
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stopniu) w oderwaniu od świata re-
alnego. Te uwarunkowania (przynaj-
mniej intuicyjnie) zdają się w istot-
nym stopniu wpływać na postawy 
poszczególnych grup. Te różnice mogą 
okazać się dobre lub złe, pomocne  
lub szkodliwe.

Zanim przystąpiłem do zbierania 
wywiadów, rzuciły mi się w oko tytuły 
artykułów członkini palestry warszaw-
skiej Joanny Parafianowicz (debiu-
tantka) opublikowane w „Rzeczy-
pospolitej” 24 października 2020 r.: 
Palestra – odwieczna wojna młodych 
ze starymi, oraz 12 grudnia 2020 r.: 
Przeminął czas na billboardy. Lektu-
rę pierwszego tekstu ograniczyłem 
do tytułu, aby nie ulegać sugestiom. 
Z drugiego wybrałem takie oto twier-
dzenie: „Młodzi adwokaci, o aplikan-
tach nawet nie wspominając, są pozo-
stawieni sami sobie, poza terminami 
płacenia składki. Nasze codziennie 
problemy wynikające z praktykowa-
nia prawa rozwiązujemy sami”. Pogląd 
ten potwierdziły rozmowy z młodymi 
adwokatami naszej Izby. Bardzo trud-
ne natomiast (zapewne ze względu 
na różnicę dwóch pokoleń) okazały 
się próby uzyskania wiedzy o sto-
sunku młodych adwokatów do reszty 
palestrantów. Z oszczędnych werbal-
nych odpowiedzi wyłuskałem zarzuty: 
Cechą patriarchatu jest przekonanie, 
że to, co starsze, jest mądrzejsze. Była 
mowa o fałszywych guru i nadmu-
chiwanej nieomylności. Jeden z ko-
legów użył takiego porównania: Sta-
ry adwokat przypomina starego 
taksówkarza wspominającego czasy, 
w których wybierał kierunki swoich 
kursów. Adwokat taki pamięta bo-
wiem, jak przebierał w klientach i na-
rzucał wynagrodzenie za usługę. A te-
raz na rynku zrobił się tłok. Młodzi 
biorą sprawy niemal za darmo, żeby 
znaleźć tego pierwszego klienta, żeby 
czymś się wyróżnić. Zgadzają się na to, 
żeby rachunek opiewający na 1000 
złotych rozłożyć na raty, bo klient za-
pewnia, że go nie stać. Czy w świetle 
tych wypowiedzi można postawić tezę, 
że w młodzieńczym procesie percepcji 

„dojrzałego” świata prawniczego prze-
ważającą rolę odgrywają matryce i ste-
reotypy kształtowane na etapie socja-
lizacji obejmującej studia prawnicze 
i aplikację, niedostatecznie weryfiko-
wane z rzeczywistością? O odpowiedź 
pokuszę się w podsumowaniu tego 
tekstu. 

Średniacy i oldboje natomiast wypo-
wiadali się (anonimowo) o młodzieży 
chętnie, obszernie i nierzadko zgryź-
liwie. Kwintesencję tych wypowiedzi 
niewątpliwie odda myśl Fiodora Dosto-
jewskiego: „Daj młodemu człowiekowi 
mapę nieba, a odda ci ją jutro popra-
wioną”. Zacznę jednak od wypowiedzi 
nie anonimowej – posta na Facebooku 
kolegi izbowego Bartosza Tiutunika z 8 
grudnia br. opublikowanego w grupie 

„Adwokaci Izby Łódzkiej”: „Możemy 
jako adwokaci i Adwokatura mierzyć 
w najwyższe cele. Adwokaturę jutra. 
Adwokaturę przyjazną adwokatom. 
Możemy odmieniać przez wszystkie 
przypadki etos i patos. Możemy mieć 
wiele dóbr, a i tak być smutnymi zabie-
ganymi, nieszczęśliwymi, widzącymi 
czubek własnego nosa ludźmi, którzy 
samych siebie nie szanują i nie szanu-
ją ich też inni, ale jeszcze ważniejsze 
są drobne codzienne gesty, małe spra-
wy, które budują, łączą i powodują, 
że grupa ludzi tworzy Wspólnotę (…) 
Jeśli nie będziemy wymagać przede 
wszystkim od siebie, to nic z tego (wiel-
kich planów, celów i idei) nie wyjdzie. 
Adwokaturę buduje każdy z nas, ad-
wokat, aplikant bez względu na wiek 
i funkcję, codziennie”. Po czym padło 
takie oto zdanie: „Wpis dedykuję kole-
dze który przesłał wniosek o odrocze-
nie, o którym dowiedziałem się w są-
dzie w Zgierzu” tuż przed rozprawą 
(przyp. red.). 

R z e cz  abs o lu tn ie  w  punk t . 
Ale przejdźmy do innych relacji. Wą-
tek niezawiadamiania przez młodych 
o wnioskach o odroczenie posiedzeń 
był bardzo mocny. Inne typowe za-
chowanie częste w relacjach kolegów 
to zaniechanie pozdrawiania przez 
młodzież starszych (kadry i oldbo-
jów) na korytarzach sądów. Wypowie-
dzi dotyczyły też elegancji w ubiorze, 
a raczej jej braku: buty z przezroczystą 
platformą, lakierowane szpilki, żakiet 
i spodnie w kolorze różowym, żakie-
ty jak skafandry bohaterek Seksmisji, 
minidługości bluzki, dżinsy, swetry. 
Był wątek o młodych „mecenaskach 
gwiazdach” z tobołami porozkładany-
mi na całej ławce na korytarzu sądu, 
prowadzących tamże kancelarie i ha-
łaśliwie skandujących nazwiska oraz 
inne dane ze sprawy.

Mówiono o przypadkach, w któ-
rych pełnomocnik drugiej strony, za-
miast porozumieć z adwokatem, kon-
taktuje się bezpośrednio z jego 

klientem, ba!, stosuje presję, czasem 
w zawoalowany sposób grozi. Albo 
o niezawiadamianiu występującego 
w sprawie adwokata o tym, że drugi 
zgłasza się do sprawy (jednocześnie 
obiecując klientowi uzyskanie roz-
strzygnięcia sprawy, które zdarzyć się 
nie może, i kusząc niższą stawką). 

Swoistego rodzaju hitem było po-
uczenie starszego kolegi, że mówi się 
deshi solushom (!), a nie datio in so-
lutum, z uwagą: „trzeba się języków 
uczyć”, jakby wszystko na tym świecie 
brzmiało z angielska. Albo też wypo-
wiedź do starszej koleżanki po wymia-
nie poglądów na rzeczywistość poli-
tyczną uwagi: „Pani taka ładna, a taka 
głupia”. Przytaczano chełpliwe i nie-
mądre wypowiedzi: „Ja wszystko wy-
grywam”, „Za rozwód mniej niż pięć 
nie biorę”. I oceniano, że młodzi w taki 
dziwny sposób chcą budować markę. 
Jako przykład cytowano tekst ze stro-
ny internetowej młodego adwokata: 

„Słów kilka na temat mego doświad-
czenia zawodowego, które pomimo 
młodego wieku jest naprawdę bogate”. 
Wskazywano, że młodzi są nastawie-
ni na sukces finansowy, a nie sądowy, 
a jednocześnie pierwsi są do tego, żeby 
nie płacić składek, „bo koronawirus”. 

Byłbym nieobiektywny, nie stawia-
jąc pytania, czy wypowiedzi starych 
o młodych wolne są od stereotypów. 
Również do tego pytania powrócę 
w podsumowaniu.

W wypowiedziach średniego po-
kolenia szczególnie silne wybrzmie-
wał wątek roli patrona, połączony 
z osobistym do niego sentymentem. 
Jeden z kolegów wspominał, że gdyby 
nie ukłonił się w sądzie bądź na ulicy 
mecenasowi, to jego patron wiedziałby 
o tym niezwłocznie i zmyłby mu gło-
wę. Z podkreślaniem roli patrona wią-
zano wątek otwarcia w 2005 roku za-
wodów prawniczych i wspomnienie 
towarzyszącej mu głośnej kampanii 
politycznej i medialnej prowadzą-
cej do naruszenia autorytetu samo-
rządu adwokackiego i adwokatów 
(tak samo jak innych prawników 
kwalifikowanych). Obraz adwokata 
wykonującego jako osoba zaufania 
publicznego usługi wymagające spe-
cjalistycznej i szerokiej wiedzy oraz 
ścisłego przestrzegania zasad etyki wy-
konywania zawodu został zastąpiony 
przekazem o zamkniętej korporacji 
osób uprzywilejowanych stosują-
cych niesprawiedliwe reguły naboru 
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do zawodu. W latach 2005 – 2015 licz-
ba prawników, którzy uzyskali prawo 
do wykonywania zawodu adwokata 
i radcy prawnego, wzrosła prawie 
dwukrotnie. Znaczne powiększenie 
liczby adwokatów (i radców praw-
nych) przy jednocześnie ograni-
czonym popycie na usługi prawne 
spowodowało ograniczenie zaufania 
i wręcz degenerację dotychczasowych  
więzi pomiędzy członkami samorzą-
du zawodowego, opartych formal-
nie na zasadach etyki zawodowej, 
ale też w dużym stopniu wynikających 
ze wspólnych doświadczeń związa-
nych z odbywaniem wieloletnich 
aplikacji (Kaja Gadowska, Otwarcie 
zawodów adwokata i radcy praw-
nego w Polsce po 1989 roku; Prak-
seologia 2018/160/243 – 289, Mira 
Suchodolska, O tym jak tornado dere-
gulacji zubożyło prawników; Forsal.pl  
27 września 2015 r.). W tej sytuacji 
spoiwem łączącym nowych członków 
samorządu adwokackiego jest tylko 
wspólne doświadczenie przystąpienia 
do egzaminu zawodowego i sforma-
lizowane zasady etyki wykonywania  
zawodu. 

My, starzy, robiąc aplikację, funk-
cjonowaliśmy jako ważny filar kan-
celarii. Byliśmy pod czujnym okiem 
patronów i całej Izby. Przy obecnych 
wielkościach roczników aplikanckich 
adepci palestry są anonimowi, trud-
niej przekazywać praktycznie zasady 
wykonywania zawodu. Liczba osób 
o określonych kwalifikacjach inte-
lektualnych jest w danej populacji 
ograniczona. Statystycznie ujmu-
jąc, w Unii Europejskiej najwięcej 
wykwalifikowanych prawników jest 
w Hiszpanii – jeden na 198 obywateli, 
a to przez najbardziej liberalny w la-
tach 2002 – 2011 model uzyskiwania 
uprawnień prawniczych – bez weryfi-
kacji wiedzy i bez wymogu minimal-
nej chociażby praktyki. A dalej po pro-
stu selekcja naturalna – albo płyniesz,  
albo się topisz.

Jeden z kolegów przypomniał 
ar t .   6 6  ustaw y z dnia 4 maja 
1938 r. Prawo o ustroju adwokatury: 
„Minister Sprawiedliwości może 
zarządzić w drodze rozporządze-
nia zamknięcie na czas określony 
listy adwokatów lub listy aplikan-
tów adwokackich albo obu tych list 
łącznie w poszczególnych okręgach 
lub miejscowościach. Akt wykonawczy 
w tym zakresie wydano i było nim roz-

porządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknię-
ciu list adwokatów i list aplikantów  
adwokackich”. 

Pozostaje jeszcze do rozważenia 
kwestia postrzegania samorządu ad-
wokackiego przez młodych i starych 
adwokatów. I jeszcze raz odwołam się 
do tekstu mecenas Joanny Parafiano-
wicz: „Kończąca się kadencja odda-
liła samorząd od adwokatów jeszcze 
bardziej niż w latach wcześniejszych. 
Nie czujemy się związani z samorzą-
dem i poświęcamy mu niewiele uwagi. 
Sądzę, że to nie jest wina nas, z defini-
cji żyjących tylko sobą, lecz samorzą-
du, który nie wykazuje zainteresowa-
nia środowiskiem”. 

Osądu tego nie podzielam. Jedni 
adwokaci czują silny związek z samo-
rządem, inny słaby. Część angażuje 
się w życie Izby, część pozostaje am-
biwalentna. Oczywiście dłuższy staż 
daje większą legitymację do ubiega-
nia się o stanowiska w samorządzie 
zawodowym. Młodzi za to udzielają 
się w komisjach. Robią mnóstwo 
pożytecznych rzeczy technicznych 
i merytorycznych ( VIII Tydzień 
Konstytucyjny). Niektórzy czują się 
mocni  –  jak chociażby koleżanka 
Magda Matusiak-Frącczak (staż dzie-
sięcioletni) – ponownie kandydująca 
na funkcję członka Okręgowej Rady 
Adwokackiej i delegata na Krajowy 
Zjazd Adwokatury.

Należy też wskazać, że wszystkie 
omawiane kwestie krążą wokół Zbioru 
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu. Deontologiczną powinnoś-
cią adwokata jest powstrzymanie się 
od podejmowania czynności obni-
żających poziom społecznego zaufa-
nia do adwokatury oraz godzących 
w jej wizerunek, a także pozostających 
w sprzeczności z godnością zawodu 
i zadaniami, dla których wykony-
wania adwokatura została powołana. 
Adwokaci powinni służyć sobie radą 
i udzielać wzajemnej pomocy w pracy 
zawodowej. Adwokaci powinni prze-
strzegać w stosunku do kolegów zasad 
uprzejmości, lojalności i koleżeństwa. 
Etyka ta jest ponadczasowa i we wska-
zanych kwestiach nie może ulec żad-
nej modyfikacji. 

***
Dzisiejszy świat prawniczy nijak 
nie przystaje do tego, który ota-
czał nas 20 czy nawet 10 lat temu. 
Ale w obu tych światach tarcia między 

młodym a starym pokoleniem adwo-
kackim niezmiennie są bardzo silne, 
z tendencją narastającą. Pokolenia 
postrzegają rzeczywistość w innych 
barwach. Wielu przedstawicieli mło-
dzieży adwokackiej emanuje rozczaro-
waniem i złością. Frustracji młodych 
nie rozumieją starzy. Patrzą na nich 
jak na pokolenie w sposób nieupraw-
niony roszczeniowe. Czy chodzi 
o wygórowane oczekiwania starsze-
go pokolenia względem młodych? 
A może zasadniczym problemem 
są zbyt wysokie – rozdmuchane po-
nad granice możliwości rynku usług 
prawnych – aspiracje młodych? Nie-
zależnie od tego, które ze stwierdzeń 
jest bliższe rzeczywistości, w interesie 
nas wszystkich leży porozumienie się. 
Sprawienie, by młodzi i starzy bar-
dziej zwrócili się ku sobie, by dobrze 
wsłuchali się w to, co mówią o swoich 
potrzebach i aspiracjach. Cytowany 
post adwokata Bartosza Tiutiunika 
został uzupełniony późniejszym wpi-
sem: „EDIT do tego co wyżej. Kole-
ga jednak powiadomił mnie o wnio-
sku drogą mailową. Fakt, że było 
to po 2 w nocy i trafiło do spamu 
(…) Ja do Kolegi zadzwoniłem, Ko-
lega do mnie porozmawialiśmy, wy-
jaśniliśmy sobie wszystko… War-
to rozmawiać, widzieć przewiny cudze,  
ale i własne”. I racja.

Młodzi ludzie potrzebują starych 
ludzi, nowe rzeczy potrzebują rze-
czy starych. (Kurt Rommel: Radości 
i smutki jesieni życia). Jeśli jesteś młod-
szy, szukaj swoich mentorów – wielu 
pułapek i trudności można uniknąć, 
korzystając z rad i doświadczenia 
tych, którzy przez nie przeszli. Je-
śli jesteś starszy, bądź otwarty na to, 
co młodsi mogą wnieść we wzajem-
nych relacjach. Zyskuj własny auto-
rytet przykładami pasji i spójności 
pomiędzy słowami a czynami. Pokaż, 
że nie wystarczy poprawnie wypełnić 
test, wykuć na blachę, że niezbęd-
ne są miękkie umiejętności: pre-
zencja, predyspozycja, odporność 
na stres w trudnej sytuacji, logika ar-
gumentacji, zwłaszcza w sądzie będą-
cym rodzajem teatru i wymagającym 
umiejętności czarowania i odgrywa-
nia ról. Czy jest coś bardziej przy-
jemnego niż starość otoczona mło-
dością, która chce się czegoś nauczyć  
(Cyceron)? 
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