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Pisz rosjanie,  
a nie Rosjanie

JAK JEST? TO PYTANIE, KTÓRE MOŻE ZNACZYĆ WIĘCEJ NIŻ NAM SIĘ 

WYDAJE. JEST BEZPIECZNIE. TO ODPOWIEDŹ, KTÓRA USPOKAJA, 

ALE TYLKO NA CHWILĘ.

katarzyna piotrowska-mańko
/ adwokat, mediator, członkini ORA w Łodzi i zespołu prasowego przy 
NRA, przewodnicząca Komisji Mediów i Komunikacji Społecznej przy ORA 
w Łodzi, członkini Komisji Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej oraz Komisji 
ds. Wizerunku ORA w Łodzi

MAM KOLEGĘ
Nie powiem, jak ma na imię, ponieważ umówiłam 
się z nim, że ze względów bezpieczeństwa lepiej tego 
nie ujawniać, ale jest w Łodzi kilku adwokatów, którzy 
go pewnie pamiętają.  Był rok 2000, a w kancelariach 
w Łodzi zorganizowano praktyki dla studentów Akademii 
Adwokatury z Ukrainy. Przyjechało kilkanaście osób 
z różnych miast, ale większość z Kijowa. Organizatorem 
całości przedsięwzięcia był mec. Jerzy Szczepaniak. Byłam 
wtedy jeszcze studentką i nie miałam nic wspólnego 
z adwokaturą. Jednak to właśnie wtedy pojawiła się 
myśl, że może to jest ta ścieżka, którą należałoby 
wybrać. Wtedy zobaczyłam, na czym polega aplikacja, 
jak wygląda praca w kancelarii. Tak z grubsza rzecz 
jasna, ponieważ jak wiadomo przy gościach, jakimi 

my studenci wówczas również byliśmy, kancelarie 
funkcjonowały jednak trochę inaczej. A może w ogóle 
były to inne czasy i funkcjonowały inaczej. Mniej e-maili, 
mniej elektroniki, więcej rozmów i ludzi, żadnych czatów, 
komunikatorów, systemów zarządzania kancelariami. 
Oczywiście nie twierdzę, że to nie jest potrzebne. 
Przenoszę się jednak trochę do innej rzeczywistości, 
myśląc o tym czasie. Powiecie – sentymentalizm. Być może. 
Myślę, że choćby czasy nie wiem, jak się zmieniły, każdy 
z nas, niezależnie od pokolenia, ma taki czas w życiu, 
do którego chętnie wraca i który kojarzy mu się bardzo  
ciepło oraz dobrze. 

Czas pobytu ukraińskich studentów w Polsce, w Ło-
dzi, jest dla mnie naprawdę szczególny. Wtedy poznałam 
wielu z moich obecnych kolegów, którzy dziś są poważ-
nymi adwokatami, a niektórzy zajmują równie poważne 
funkcje w samorządzie. Wówczas chodziliśmy w jean-
sach, t-shirtach i trampkach, spotykaliśmy się wieczorami 
na „domówkach” i słuchaliśmy w nieskończoność Smooth 
i Samba Pa Ti Santany (nie wiem, czy nie było innych 
płyt, czy akurat to było wtedy „na topie”, ale Santana 
królował). Nasi ukraińscy goście spędzali z nami mnóstwo 
czasu. Chcieliśmy im wówczas pokazać to, co u nas naj-
lepsze, najciekawsze. Jeździliśmy z nimi nie tylko po Ło-
dzi, ale robiliśmy wypady do Warszawy, do Krakowa. 
Podejrzewam, że niektórzy z nas Polaków całkiem sporo 
się wtedy dowiedzieli o własnej historii, choćby łódzkiej. 
Ten czas był niesamowity. Nie będę wymieniać oczywi-
ście nazwisk koleżanek i kolegów, z którymi wspólnie 
jeździliśmy na wypady do YMKI albo spędzaliśmy czas 
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do rana w Irish Pubie, a potem na pie-
szo wracaliśmy do domów. Oni sami 
to wiedzą. Niektórzy  –  do dziś 
to pamiętam  –  chwalili się, że rano 
(za dwie godziny) muszą być w sądzie.  
Inny świat. 

ON, ONI, MY
Mój kolega, o którym trochę jest ta hi-
storia, był wówczas studentem Aka-
demii Adwokatury w Kijowie, więc 
był kimś na kształt aplikanta. Porozu-
miewał się – jak cała reszta – z nami 
w przeróżnych językach – od rosyj-
skiego, przez angielski, niemiecki 
po ukraiński. Był osobą niezwykle 
zorientowaną w historii, zarówno 
polsko-ukraińskiej, jak i swojej ukra-
ińskiej. Interesował się współczes-
nością. Powiedziałabym nawet , 
że górował nad resztą tymi zainte-
resowaniami. Pamiętam rozmowy 
o języku rosyjskim i ukraińskim. 
Mój znajomy – na potrzeby tej opo-
wieści nazwę go Dmytro – był dwu-
języczny. Tak samo mówił po ukraiń-
sku, jak i rosyjsku. Okazało się także, 
ku mojemu zdumieniu, że część osób, 
w ogóle nie mówiła po ukraińsku. 
Oglądałam wtedy tę ich sytuację 
przez kalkę mojego kraju i poprzed-
niego systemu, czyli PRL. Filtro-
wałam ich znajomość języka przez 
naszą naukę tego języka (w moim 
przypadku tylko w szkole podstawo-
wej), która dała mi poza mglistym 
pojęciem o tym języku, jedynie dość 
gruntowną znajomość cyrylicy. Wy-
dawało mi się to niemożliwe, aby lu-
dzie w kraju, w którym wycierpiano 
tak wiele ze strony Rosji, byli w stanie 
w ogóle mówić po rosyjsku. Wydawało 
mi się, że to trochę tak jak w Polsce 
po II wojnie światowej, od Bałtyku 
po Tatry – Niemiec był nazywany 

„szwabem” i już, bo Czterej pancerni 

i pies tak mówili, a język niemiecki 
był językiem, nazwijmy to – mało 
popularnym. Ukraińcy jednak mó-
wili po rosyjsku. Rozmowy z Dmytro 
często uzmysławiały nam, a przy-
najmniej mnie, że tygiel narodowo-

-kulturowy, który zaistniał już dużo 
wcześniej za naszą wschodnią granicą, 
nie ma tylko wymiaru złego. Oczywi-
ście moja opowieść dotyczy kilku 
osób i absolutnie nie silę się na spe-
cjalistę od Ukrainy oraz jej struktury 
etnicznej czy społecznej. Z rozmów 
i spotkań wyniosłam spostrzeżenie, 
że wśród tych osób, tych przyszłych 
adwokatów, nie ma wrogów Rosjan. 
Nie mają negatywnych konotacji, 
gdy słyszą rosyjski. Nie odwołują 
się do Wielkiego Hołodomoru z lat  
trzydziestych. 

A powinni. Historia relacji Ukra-
iny i Rosji jest krwawa oraz po-
nura. Od początku towarzyszyła 
im agresja i przemoc. Ukraińcy po-
wołując Kościół greckokatolicki na-
cisnęli „braciom” Rosjanom na od-
cisk niemożebnie. Zaczęło się więc 
niszczenie kulturowego konkurenta. 
Gdy w Polsce miotaliśmy się między 
trzema zaborcami, usiłując przez po-
nad 120 odzyskać prawo do mówienia 
po polsku, organizując coraz to nowe 
powstania, a Syberia kojarzyła nam się 
z końcem świata i życia, Ukraińcy  
walczyli o to samo. Niejaki Piotr 
Wałujew, minister spraw wewnętrz-
nych imperium rosyjskiego w toku 
1863 roku wprowadził tzw. cyrku-
larz wałujewski. Był to w praktyce 
zakaz wydawania literatury ukraiń-
skiej. Wałujew nazywał ten język nota 
bene – małorosyjskim. Sam Wałujew 
mawiał, że języka małorosyjskiego 
nie było, nie ma i być nie może. Żeby 
tego było mało, uważał, że jest to ogól-
na opinia „Małorusów” na ten temat. 

Potem car Aleksander II wydał ukaz 
emski. Ukaz szedł dalej – zabraniał 
używania nazwy Ukraina, zakazano 
drukowania książek i jakiejkolwiek 
prasy. Zakazano dokonywania przekła-
dów – nawet z rosyjskiego. Nie wolno 
był kolportować na teren Imperium 
Rosyjskiego żadnych wydawnictw 
ukraińskich. Kultura ukraińska mia-
ła przestać istnieć. Podobnie zresztą 
jak polska. Zakazano wystawiania 
ukraińskich spektakli teatralnych, 
stworzenie libretta po ukraińsku było 
przestępstwem. Nauka w szkołach 
odbywała się wyłącznie po rosyjsku. 
Czy coś nam to przypomina? Prawda, 
że brzmi jak fragment egzaminu ma-
turalnego, gdzie tematem jest Motyw 
wynaradawiania w literaturze epoki 
Romantyzmu. Gdyby nie to, że Trzecia 
Część Dziadów nie była raczej w ka-
nonie lektur naszych Ukraińskich są-
siadów, pewnie daliby radę jednak 
tę polską maturę napisać. Rosja w kolej-
nych latach wpadła na jeszcze bardziej 
wyrafinowany pomysł, a mianowicie 
wykorzystywała ideę tzw. panslawizmu 
do występowania Ukraińców głównie 
przeciwko Austro-Węgrom, ale przy 
okazji także Polakom, albowiem Pola-
cy niespecjalnie ideę tę wchłonęli. Lata 
30. XX wieku to jak wiadomo Wielki 
Głód, sztucznie stworzona klęska 
głodu, za pomocą której Stalin chciał 
okiełznać Ukraińców i ich ambicje su-
werenności. Nie udało się. Gdy upadł 
Związek Radziecki, Ukraina podobnie 
jak Polska (my nigdy aż tak podlegli 
Rosji czy ZSRR nie byliśmy), nie przy-
stąpiła do Federacji Rosyjskiej, wyraź-
nie zaznaczając swoją niezależność. 

Rosja nie odpuszczała stosując różne 
metody. Dwa Majdany oraz rok 2014 
i tzw. rosyjscy separatyści okazały się 
jednak jedynie wstępem do dzisiejszej 
sytuacji, do dzisiejszej wojny. To tylko 
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garść bardzo ogólnych faktów, o któ-
rych rozmawiałam podczas pobytu 
Dmytro i innych ukraińskich studen-
tów w Polsce (bez wydarzeń na Majda-
nie oraz wydarzeniach późniejszych). 

Oczywiście oni też byli karmieni 
uniwersalistyczną wizją socjalistyczne-
go braterstwa, która tam szła dużo dalej 
niż w Polsce, albowiem cała ta narra-
cja miała udowodnić jedno – Ukraiń-
cy to w istocie Rosjanie, a ich ojczyzną 
nie jest Ukraina, tylko Rosja. 

KOSMOS
Od 24 lutego 2022 roku przez blisko 
tydzień próbowałam skontaktować 
się z Dmytro. Bezskutecznie. Żad-
nego znaku życia. Facebook zamro-
żony, SMS-y nie dochodzą, e-mail 
martwy. Nic. Wiedziałam przecież, 
że nikt płci męskiej nie wyjechał. 
Wiem, że Dmytro ma rodzinę, żonę 
i dzieci, o których pewnie chciał za-
dbać. Pytań oraz domysłów pojawiło 
się tysiące. Od tych bardzo pozy-
tywnych, że może z racji pracy wy-
jechał już dawno i jest poza Ukrainą, 
po te negatywne – na pewno został. 
O tych najczarniejszych nie będę 
wspominać. Po tygodniu przyszedł 
WhatsApp – żyje. Wracał spod gra-
nicy, dokąd zawiózł całą rodzinę, 
która przedostała się dalej. Najpierw 
jechał do Iwanofrankiwska, a potem 
pod Kijów. Pod Kijów, gdzie wtedy, 
w drugim tygodniu wojny było gorąco. 
Po dwóch dniach przyszła informacja, 
że potrzebna jest kamizelka kulood-
porna i hełm. Dla mnie było to kos-
mosem. Prawdziwym szokiem połą-
czonym z – przyznam – pierwotnie 
z pustym śmiechem kogoś, kto kom-
pletnie nie rozumie tego, co czyta. 
Dmytro w Polsce ma sporo znajomych, 
więc ostatecznie to nie ja zajmowałam 
się tą sprawą, jednak nie ma dnia, że-

bym się nad tym nie zastanawiała. 
Mój kolega, żyjący do 23 lutego bieżą-
cego roku tak samo, jak my tu, który 
chodził do sądu, miał klientów, robił 
tysiące rzeczy takich, jak każdy adwo-
kat, teraz pisał, że potrzebuje kamizel-
kę kuloodporną i hełm. 

W międzyczasie my tu w Łodzi orga-
nizowaliśmy już pomoc dla Ukraińców, 
dla dzieci ukraińskich, pomoc prawną 
oraz pomoc rzeczową. Każdy kto tylko 
chciał i mógł, pomagał. Tak jak umiał. 
Zresztą robimy to do dziś. Na własne 
oczy widzę ludzi potrzebujących do-
kumentów, wsparcia i naszej pomocy. 
Na te sytuacje jednak umiem nałożyć 
filtr zawodowego pancerza. Wykonu-
ję swoją pracę. Umiem nabrać dystan-
su, pomimo całego tragizmu sytuacji, 
łez tych osób i ich zagubienia. Sytua-
cja z kamizelką całkowicie odebrała 
mi jednak siłę. Świat, który znałam, 
nagle się rozpadł. Jakieś złudne po-
czucie bezpieczeństwa, przekonanie, 
że mój świat jest absolutnie bezpiecz-
ny, legło może nie w gruzach, ale za-
chwiało się i to poważnie. Oto człowiek 
po drugiej stronie granicy, zaledwie 
930 kilometrów od Łodzi, który kilka 
tygodni temu pędził do swoich spraw, 
tak jak my robimy to codziennie, szuka 
teraz ubrania ochronnego, przed kula-
mi, które mogą go zabić. 

Spytałam go, czy w ogóle umie 
strzelać. Powiedział, że nauczył się 
trzy dni przed tym, jak dostał karabin. 
Oczywiście nie jest żołnierzem, więc 
działa w ukraińskiej obronie terytorial-
nej, ale fakt konieczności obsługi kara-
binu w wykonaniu na przykład moich 
kolegów z aplikacji, jest dla mnie cały 
czas abstrakcją podobną do propozycji 
lotu na Marsa. 

Codzienne pytanie, jakie mu zada-
ję – czy jesteś bezpieczny? i odpowiedź 
tak, jestem, która pada codziennie jest 

tą, która w jakiś sposób mnie uspokaja. 
Na pytanie jak jest?, często jednak pada 
odpowiedź – noc była ciężka, było bar-
dzo głośno, ciągle było słuchać ostrzał 
i latały rakiety. 

Któregoś dnia rozmawialiśmy o tym, 
jak Dmytro ocenia pomysły rozmów 
pokojowych z Rosjanami. Odpowie-
dział, że nie wierzy w nie, absolutnie. 
Powiedział: oni nie są zdolni do dotrzy-
mania słowa. Nigdy. Na końcu tej roz-
mowy dodał – nie pisz Rosjanie i nie pisz 
Putin. Pisz rosjanie i pisz putin. Przypo-
mniało mi się wtedy, jak moi ukraiń-
scy znajomi swobodnie przechodzili 
z ukraińskiego na rosyjski, jak niektó-
rzy nie mówili nawet po ukraińsku. 
Pomimo tragicznej historii, młodzi lu-
dzie żyli w symbiozie. Tak jak i my. Uro-
dzeni po wojnie albo długo po wojnie, 
nie czujemy nienawiści do naszych 
byłych wrogów. Urodzeni po czasach 
PRL nie mają awersji do tamtych lat. 
ZSRR znają tylko z książek. Moi zna-
jomi z Ukrainy także tak żyli. Teraz 
jest w nich coś, czego długo nie będzie 
można zatrzeć, zasypać, zapomnieć. 
Zabrano im to co my mamy na co dzień. 
Poczucie bezpieczeństwa. Takiego zwy-
kłego, normalnego bezpieczeństwa 
związanego z domem, pracą, szkołą 
i przedszkolem dzieci. 

Nie skończę tej historii żad-
nym – dbajmy o siebie, bądźmy dla sie-
bie dobrzy, cieszmy się tym, co mamy. 
Spytam Was jedynie tak jak pytam 
mojego znajomego – jak jest? 

Gdy kończę pisać, odzywa się 
mój znajomy, zapewniając mnie, że jest 
bezpieczny. Powiedział, żebym jednak 
użyła jego prawdziwego imienia. Więc 
przekazuję. Roman mówi, że pozdra-
wia Marcina, Bartka, Janusza, Jarka 
i wszystkich adwokatów, których po-
znał. Bardzo dziękuje za to co robimy.  
Sława Ukrajini! 

7

W YDAR ZENIA



Łódzcy adwokaci dla Ukrainy

elżbieta wodo-zacharek
/ adwokat, członek ORA w Łodzi, przewodnicząca Komisji Funduszu 
Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej ORA w Łodzi, członek Komisji  
ds. Administrowania i Ochrony Majątku Izby, Komisji Parlamentarno- 
-Prawnej, Komisji ds. Edukacji Prawnej oraz Komisji  
ds. Interwencji i Praktyki Wykonywania Zawodu

ŁÓDZCY ADWOKACI 

NIEZWŁOCZNIE 

PO ROZPOCZĘCIU INWAZJI 

ROSJI NA UKRAINĘ WŁĄCZYLI SIĘ 

W AKCJĘ UDZIELENIA POMOCY 

HUMANITARNEJ POTRZEBUJĄCYM. 

Już 25 lutego ogłoszono akcję bezpłatnej pomocy praw-
nej na rzecz osób poszkodowanych i podjęto działania 
zmierzające do stworzenia listy adwokatów i aplikantów 
adwokackich gotowych do świadczenia pomocy. Działania 
ukierunkowane zostały na kwestie związane z legalizacją 
pobytu w Polsce oraz na współdziałanie w władzami miasta. 
Akcję koordynuje Julia Tarkowska-Sośnicka, funkcję za-
stępcy objął Kajetan Kałużyński. Oboje reprezentują Komi-
sję Wizerunkową przy ORA w Łodzi. W wyniku tych dzia-
łań stworzona została lista adwokatów gotowych udzielać 
bezpłatnych porad. Lista na dzień sporządzenia tego teks-
tu liczy ponad 80 adwokatów i aplikantów adwokackich. 
Dziekan ORA w Łodzi dr Sylwester Redeł niezwłocznie, 
25 lutego 2022 r., skontaktował się z Urzędem Miasta Ło-
dzi w celu ustalenia zapotrzebowania na pomoc prawną 
oraz warunków współpracy samorządu, dzięki czemu Julia 
Tarkowska-Sośnicka ma możliwość uczestniczenia w spot-
kaniach Centrum Zarządzania Kryzysowego przy UMŁ. 
Adwokaci współdziałają również w ramach pomocy zor-
ganizowanej w namiocie przy Pasażu Rubinsteina poprzez 
uczestnictwo w dyżurach obok przedstawicieli miasta. 

• Powstał specjalny adres mailowy:  
ukraina@lodz.adwokatura.pl przeznaczony dla osób, 
które chcą skorzystać z pomocy.

• Utworzono listę adwokatów udzielających pomocy:  
https://bit.ly/35y8REL 
#lodzcyadwokacidlaukrainy
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Utworzono również odrębny 
zespół prawa rodzinnego, tj. gru-
pę adwokatów i aplikantów adwo-
kackich, którzy zgłosili gotowość  
p e ł n i e n ia  f u n k c j i  ku r atorów 
w postę pow aniach sądow ych . 
Na listę wpisało się ponad 205 osób, 
w tym 127 adwokatów i 78 aplikan-
tów adwokackich –  jeszcze zanim 
uchwalona została ustawa z dnia  
12 marca 2022 r. o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 
W ramach zespołu został opracowa-
ny przez Agnieszkę Jaskólską wzór 
wniosku o ustanowienie opiekuna 
tymczasowego. Celem utworzenia 
zespołu jest współpraca z sądami, 
aby usprawnić przebieg postępowań 
przed sądami rodzinnymi. Przygo-
towywane materiały są tłumaczone 
na język ukraiński dzięki inicjatywie 
Katarzyny Piotrowskiej-Mańko. Utwo-
rzone zostały ponadto listy tłumaczy 
języka ukraińskiego, gotowych podjąć 
się pomocy adwokatom i aplikantom 
adwokackim.

Dzięki staraniom Piotra Paduszyń-
skiego członkom Izby Łódzkiej umoż-
liwiono udział w szkoleniu dotyczą-

cym wjazdu i pobytu cudzoziemców 
na terytorium Polski, organizowanym 
przez Izbę Wielkopolską. Na bieżąco 
były też udostępniane w komuni-
katorach OR A w Łodzi informa-
cje o szkoleniach organizowanych  
przez NRA.

Na stronie ekronika.pl powstała 
niewymagająca logowania podstrona 

„Twój adwokat”, na której gromadzo-
ne są materiały opracowane przez 
członków Izby, zawierające przydat-
ne informacje dla osób udzielających  
pomocy. 

Izba Łódzk a przyłączyła się 
też do organizowanej przez Komi-
sję Wizerunkową NRA akcji zbiórki 
darów dla dzieci uchodźców, orga-
nizowanej przez Naczelną Radę Ad-
wokacką. Koordynatorem w Łodzi 
został Piotr Nowakowski. Pierwszy 
transport darów przekazany został 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
nr 5 w Pabianicach, drugi – fundacji 
Happy Kids. 

11 marca 2022 odbył się specjal-
ny koncert gitarzysty klasycznego 
Dmytra Holovenki zorganizowany 
przez przewodniczącego Klubu Ad-
wokata imienia Staszka Maurera –  

mec. Andrzej Wosińskiego. Artysta 
dziękował za okazane Ukrainie wspar-
cie. Podczas koncertu zebrano środki 
finansowe z przeznaczeniem na po-
moc potrzebującym.

Zorganizowane zostało również 
szkolenie z zakresu psychologicznych 
aspektów kontaktów z osobami, któ-
re dotknęła trauma, poprowadzone 
przez dr hab. n. o zdr. Monikę Ta-
larowską. W wykładzie można było 
uczestniczyć zarówno stacjonarnie, 
jak i zdalnie.

Przedstawiciel Komisji Zagranicz-
nej Izby Lyońskiej Franck Heurtrey 
zwrócił się do Bartosza Zacharka 
(Komisja Zagraniczna) z propozy-
cją wsparcia przez Izbę Adwokacką 
w Lyonie i Miasto Lyon Łódzkiej 
Izby w organizowanych działaniach 
pomocowych na rzecz obywateli 
Ukrainy. Podjęte rozmowy dopro-
wadziły do powstania pomysłu or-
ganizacji zbiórki funduszy przez 
zaprzyjaźniona Izbę w celu wsparcia 
edukacji dzieci ukraińskich w szko-
łach łódzkich. Pamiętać bowiem na-
leży, że miastami partnerskimi Ło-
dzi jest zarówno Lyon, jak i Lwów  
i Odessa. 

FOT. ADW. ELŻBIETA WODO-ZACHAREK
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Okiem  
koordynatorów

julia tarkowska-sośnicka
/ adwokat

kajetan kałużyński
/ adwokat

JESZCZE PARĘ MIESIĘCY TEMU  

NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ, 

ŻE W DZISIEJSZYCH CZASACH BĘDZIEMY 

MUSIELI MIERZYĆ SIĘ Z WOJNĄ. 

Co za tym idzie, jako adwokaci 
nie przypuszczaliśmy, że będziemy 
udzielać pomocy prawnej osobom, 
które będą chronić się w Polsce przed 
działaniami zbrojnymi. Nie sądziliśmy, 
że atak na naszego sąsiada dotknie 
nas jako obywateli i jako adwokatów. 

Jako adwokaci Izby Łódzkiej 
nie mogliśmy stać obok, patrzeć i uda-
wać, że nic się nie dzieje. 

Nie minęło jeszcze południe 
w dzień, w którym armia rosyjska 
wkroczyła na teren Ukrainy, a łódz-
cy adwokaci wystąpili z inicjatywą 
pomocy ofiarom wojny pro publico 
bono. Pod koniec dnia cała akcja miała 
już charakter zorganizowany: ruszyły 
zapisy chętnych do pomocy, a koor-
dynatorem została wyznaczona adw. 
Julia Tarkowska-Sośnicka. Wieczorem 
swój akces do pomocy zgłosiło dwu-
dziestu adwokatów. Zespół prasowy 
działający przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi niezwłocznie 
opublikował komunikat, którego ele-
mentem była lista adwokatów świad-
czących nieodpłatną pomoc prawną 
na rzecz pokrzywdzonych, przetłu-
maczona na język ukraiński dzięki 
wysiłkom adw. Katarzyny Piotrow-
skiej-Mańko (lista znalazła się rów-
nież na stronie Urzędu Miasta Łodzi). 
Poszukiwaliśmy ponadto wsparcia ję-

zykowego, którego udzieliła nam adw. 
Magdalena Patelak, przesyłając listę 
tłumaczy języka ukraińskiego i rosyj-
skiego, gotowych do wspierania nas  
w każdej chwili. 

Już następnego dnia, w piątek 
25 lutego 2022 r., prezes Naczelnej 
Rady Adwokackiej Przemysław Ro-
sati zwołał zebranie koordynatorów 
z całej Polski, by mogli wymienić się 
pomysłami i podzielić swoimi spo-
strzeżeniami. Nasi koledzy z izb znaj-
dujących się przy granicy, np. Anna 
Jaczun z Białegostoku, wskazywali, 
że czeka nas najtrudniejszy okres 
w pracy zawodowej i żadne problemy, 
z którymi mierzyliśmy się dotychczas, 
nie mogą się równać z tymi, które 
nadchodzą – także pod względem 
psychologicznym, specyfika pomocy 
prawnej świadczonej na rzecz osób 
dotkniętych traumą jest bowiem zu-
pełnie inna od tej wykonywanej przez 
nas na co dzień. 

W Izbie Łódzkiej nie mieliśmy 
wątpliwości, że to stwierdzenie jest 
prawdziwe. Mając to na uwadze, 
we współpracy z Okręgową Izbą Le-
karską zorganizowaliśmy szkolenie 
z psychologicznych aspektów kontak-
tów z osobami, które dotknęła trau-
ma. Przeprowadziła je prof. dr hab. n. 
o zdr. Monika Talarowska, prof. UŁ. 
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Następne dni były pełne obaw, 
a przede wszystkim chaosu praw-
nego. Dziekan adw. dr Sylwester 
Redeł pozostawał w kontakcie 
z Urzędem Miasta Łodzi, deklarując 
pełne wsparcie ze strony łódzkich  
adwokatów. W rezultacie umoż-
l iw iono nam w zięc ie  udz ia łu 
w zebraniu w Centrum Sztabu 
Kryzysowego, w trakcie którego 
omówiono, jakie działania z naszej  
strony byłyby pomocne dla admi-
nistracji samorządowej. Ustaliliśmy, 
że nasza pomoc będzie potrzebna 
głównie w zakresie postępowań do-
tyczących dzieci przybywających 
z Ukrainy bez opiekunów prawnych 
(głównie z domów dziecka). Na spot-
kaniu adw. Julia Tarkowska-Sośnicka 
usłyszała o setkach dzieci, które mają 
przyjechać do Łodzi. Informacja 
ta spowodowała, że podjęła ona decy-
zję o rozszerzeniu akcji pomocowej. 
Po kilku dniach wytężonej pracy, ode-
braniu kilkuset telefonów, stworzeniu 
kilku list, uczestnictwu w niezliczo-
nych spotkaniach koordynator akcji 
adw. Julia Tarkowska-Sośnicka rów-
nież potrzebowała wsparcia. Jej za-
stępcą został adw. Kajetan Kałużyński, 
który od razu ruszył do pracy i stwo-
rzył m.in. interaktywne formularze, 
które pozwoliły zautomatyzować za-
pisy – co pozwoliło nam zaoszczędzić 
czas i zasoby. 

Ta kwestia miała w naszej oce-
nie status priorytetowy. Stanowisko 
to podzielił dziekan dr Sylwester Re-
deł, który zwrócił się do prezesów 
sądów rejonowych w Łodzi oraz 
najbliższej okolicy w celu omówienia 
wspólnej strategii działania. W kwestii 

prawa rodzinnego zawsze niezawod-
ną radą służy adw. Agnieszka Jaskól-
ska, która z uwagi na swoją ogromną 
wiedzę merytoryczną również uczest-
niczyła w spotkaniu z Prezesem Sądu 
Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia 
SSR Arturem P. Wewiórą,  SSR drem 
Krzysztofem Kuroszem i przewod-
niczącymi wydziałów rodzinnych. 
W czasie spotkania ustalono (odbyło 
się ono na dwa tygodnie przed wej-
ściem w życie tzw. specustawy), że każ-
de z takich dzieci będzie potrzebowało 
kuratora. Jako Izba Łódzka bez wa-
hania zobowiązaliśmy się do współ-
pracy w tym zakresie. Niezwłocznie 
stworzyliśmy listę chętnych do peł-
nienia tej funkcji. Nasz zapał został 
ostudzony jednak tym, że pierwsze-
go dnia odnotowaliśmy… 7 zgłoszeń. 
Odpowiedni przekaz i mobilizacja 
doprowadziły nas jednak do tego, 
że chęć pomocy zgłosiło ponad 200 
osób. Odzew był liczny zarówno 
ze strony adwokatów, jak i aplikantów  
adwokackich. 

Była to akcja bezprecedensowa i je-
dyna w Polsce – pokazała naszą jed-
ność i solidarność. 

Jednocześnie dzięki wysiłkom adw. 
Piotra Nowakowskiego, działającego 
z ramienia Komisji Wizerunku Na-
czelnej Rady Adwokackiej w siedzibie 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Ło-
dzi, cały czas aktywnie prowadzona 
jest zbiórka rzeczowa, albowiem lista 
potrzeb jest bardzo duża. 

W trakcie tych trudnych dni ode-
braliśmy setki telefonów, odpisaliśmy 
na setki e-maili. Pomagaliśmy na miej-
scu, m.in. w Słoku, Tworzyjankach, 
w Domu Samotnej Matki i w punk-

cie pomocy UMŁ. Specjalne wyrazy 
uznania za ciężką pracę należą się  
adw. Julii Poddębskiej, adw. Agacie 
Kubickiej, adw. Marcie Jęsko-Łuczak 
oraz adw. Jakubowi Czarneckiemu, 
którzy w żaden sposób nie afiszując 
się ze swoją pomocą i mimo wielu 
własnych zobowiązań zawodowo-
-rodzinnych, zawsze znajdowali czas, 
by odpowiedzieć na prośby o po-
moc. Również nie sposób nie doce-
nić wysiłków adw. Piotra Paduszyń-
skiego, który osobiście zaangażował 
się w pomoc i kontakt z izbami ad-
wokackimi we Lwowie i Odessie 
jako naszymi miastami partnerski-
mi, co zaowocowało telekonferen-
cją z przedstawicielami samorządu 
adwokackiego oraz urzędnikami 
w Odessie, która niestety dość szybko 
została przerwana z uwagi na alarm  
bombowy. 

Głównym problemem tego czasu 
był nieprzystający do sytuacji porzą-
dek prawny. Oczekiwaliśmy na jaki-
kolwiek projekt specustawy. Brak ko-
munikacji ze strony rządowej na temat 
projektowanych przepisów utrudniał 
naszą pracę. 

Dziś pomagamy zarówno zdal-
nie – odpisując na maile, które nie-
ustannie przychodzą na stworzoną 
skrzynkę e-mail – jak i na miejscu. 
Adwokaci udzielają pomocy prawnej 
m.in. w namiocie znajdującym się 
w Pasażu Rubinsteina. Dyżurujący 
odpowiadają na pytania dotyczące 
opieki nad dziećmi, nadania nume-
ru PESEL czy podjęcia zatrudnienia 
w Polsce, gdzie również przy okazji 
słyszymy o setkach przerażających 
historii osobistych.

Nie ma jednak beczki miodu 
bez łyżki dziegciu – wielu naszych 
kolegów nie zgłosiło się do pomo-
cy. Część, która się zgłosiła, uczyniła 
to jedynie dla splendoru i satysfakcji 
z wyczytania swego nazwiska na liście. 
Jednak po niespełna miesiącu prowa-
dzonych przez nas działań można 
śmiało powiedzieć, że w takich chwi-
lach dziejów jak ta wręcz namacalnie 
odczuwamy, że nasza praca ma sens 
i jest wyrazem powołania. Akcja po-
mocowa łódzkiej adwokatury znajdu-
je realnych odbiorców, a wielu adwo-
katów pośpieszyło z pomocą mimo 
swych codziennych obowiązków. 

Doświadczenie to jest budujące 
i jest prawdziwym testem zaszczytne-
go miana adwokata. 

FOT. KRZYSZTOF WALOSZCZYK
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Kiedy się patrzy na falę 
uchodźstwa do Polski

KIEDY SIĘ PATRZY NA FALĘ UCHODŹSTWA DO POLSKI, 

 JAKA UDERZYŁA W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH TYGODNI, 

NA PRZYJĘCIE W TYM CZASIE MILIONA, A MOŻE JUŻ TERAZ 

NAWET WIĘCEJ OBYWATELI UKRAINY, GŁÓWNIE KOBIET I DZIECI, 

TO PIERWSZA MYŚL, JAKA SIĘ NASUWA, ŻE JEST TO MISTRZOSTWO 

ŚWIATA ZARÓWNO W ORGANIZACJI, JAK I NARODOWEJ 

IMPROWIZACJI, A TAKŻE W SKALI ORAZ CHĘCI POMOCY, 

JAKIE POKAZAŁA POLSKA I POLACY. 

FOT. SHUTTERSTOCK.COM/PL/G/VIKTORIIA+KOTLIARCHUK

12

W YDAR ZENIA



piotr paduszyński
/ adwokat, członek ORA w Łodzi, przewodniczący Komisji Doskonalenia 
Zawodowego ORA w Łodzi

Pomocy przez każdego, z kim się rozmawia, i każdemu, 
kogo dotknęło nieszczęście wojny. Zewsząd napływa-
ją informacje, że ktoś kogoś przyjął pod swój dach albo 
udostępnił mieszkanie, że ktoś szuka odzieży, takich 
lub innych mebli, kołder, koców czy innego wyposaże-
nia. Wszyscy, których znam, przeglądają szafy, strychy, 
piwnice – czy jest coś zbędnego, co jest w przyzwoitym 
stanie i może się przydać naszym gościom? Nie dotyczy 
to tylko dorosłych, również dzieci przepatrują swoje za-
bawki z dawniejszych lat i odkładają te, którymi chcą się 
podzielić z przyjeżdżającymi. Do tego telefony, wiadomo-
ści w komunikatorach – jak komuś załatwić szkołę, miej-
sce w przedszkolu, pomóc w poszukiwaniu pracy… Albo 
jakieś sprawy nagle się pojawiające, tak jak dzisiaj, kiedy 
siedziałem i pisałem zażalenie w sprawie swojego klienta 
i wyskoczył problem, gdzie jutro w okolicach będzie się 
mógł na parę godzin zatrzymać dla higieny dom małego 
dziecka, jadący od dwóch dni przez Ukrainę, który rano 
dotrze do Przemyśla, a potem ma się przemieścić przez całą 
Polskę aż na wybrzeże. Nagłe przerwanie pracy, ustalenie 
potrzeb, napisanie informacji na grupie wolontariuszy ad-
wokackich, może ktoś kogoś zna, coś wie, może pomoże? 
Potem szybkie przejrzenie książki telefonicznej osób, które 
mogą pomóc, i telefony. Tym razem pierwszy do kolegi 
adwokata, który poszedł „w dyrektory” i zarządza kilkoma 
hotelami w Polsce, w tym jednym w okolicach – od razu 
skuteczny. Dzieci będą miały gdzie zostać przewinięte, 
umyte, nakarmione, a może nawet prześpią się do następ-
nego dnia. Nikt nie pyta o pieniądze. Kwadrans później 
kolejna sprawa, ta sama fundacja ma problem w związku 
z tym, że jedno dziecko wylądowało w szpitalu, a opiekun 
z nim został, cała grupa zatrzymała się w mieście i czeka. 
60 dzieci z jednym już teraz opiekunem, a to stanowczo 
za mało. Tu znowu się udaje, kolega z piaskownicy jest 
tam nauczycielem, podejmuje kontakt z przedstawicielem 
fundacji szukającej pomocy i jest szansa, że jutro znajdzie 
się pomoc na miejscu. Albo polecona przez miejscowy 
samorząd adwokacki adwokatka z Ukrainy jadąca bardzo 
odległą, ale i w miarę bezpieczną drogą przez Mołdawię, 
Rumunię, Węgry i Słowację do Polski, do Łodzi, bo tu-
taj ktoś chce jej pomóc. Nie zna nikogo i nikt jej nie zna, 
na razie tylko głos w komunikatorze, ale skoro nas popro-
szono o pomoc, to już czeka na nią i jej rodzinę miejsce 
do mieszkania, rozglądamy się za pracą dla nich i dowia-
dujemy, jak mija im droga.

I tak teraz funkcjonuje cała Polska. W ciągu niespełna 
dwóch tygodni milion uchodźców. Nie ma żadnych obo-
zów i miasteczek namiotowych. Chciałoby się powiedzieć 

„Brawo my”, bo to jest naprawdę dobry wynik.

Jednocześnie jako prawnik mam świadomość ogromu pra-
cy dla przedstawicieli mojej profesji i zmian prawa, które nie-
zbędne są natychmiast, żeby ludzie dalej chcieli nieść pomoc  
(a rzeka uciekinierek z dziećmi z Ukrainy nie ustanie 
zbyt szybko), żeby się tego nie bali, a także aby moż-
na było im pomóc znaleźć swoje miejsce i uniknąć 
konfliktów, które nieubłaganie się pojawią i będą na-
rastać. Jest całe mnóstwo spraw, które będą wyma-
gać uregulowania przez i tak zapchane sądy, zwłasz-
cza rodzinne. Chociażby sytuacja tysięcy dzieci  
z domów dziecka, które trafiły do Polski, albo dzie-
ci, które przyjechały tu ze znajomymi rodziców  
lub dalsza rodziną, bez opiekunów prawnych. 
Sądy będą do każdej sprawy potrzebować kurato-
rów. Inna rzecz  –  wydziały do spraw cudzoziemców.  
Dotychczasowy sposób załatwiania spraw spowoduje, 
że zostaną po prostu zadeptane i niewydolne. Takich 
spraw jest całe mnóstwo. Kwestie zasiłków, edukacji 
uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, 
tylko część z tego da się załatwić zapałem, pomysłem 
i wsparciem ludzkim. Reszta wymagać będzie ogromnego 
nakładu pracy urzędników, sędziów, adwokatów, a tak-
że ustawodawcy. Jakkolwiek bowiem na improwizacji 
i entuzjazmie da się bardzo dużo osiągnąć w krótkim 
okresie, to jednak za długo się na nich nie pojedzie. 
Już najważniejsza staje się potrzeba stworzenia nowych 
i usprawnienia starych mechanizmów załatwiania spraw, 
aby to wszystko pracowało szybciej i sprawniej, niż by-
liśmy dotąd przyzwyczajeni. Na dłuższą metę to przy-
niesie korzyść, bo poprawi państwo, i kiedy największa 
fala tej migracji wywołanej przez Rosję opadnie, zosta-
niemy ze sprawniejszymi mechanizmami funkcjonowa- 
nia kraju.

Jednocześnie wojna  na Ukrainie i wszystkie obrazki, 
które do nas w Polsce docierają, i z Ukrainy, i z Rosji, 
są czymś, po czym nasze wewnętrzne spory polityczne 
i prawne w Polsce nie będą już takie same. Z jednej stro-
ny widzimy przebudzenie i przewartościowanie postaw 
względem Rosji całej Europy i już chyba nikt nie nazywa 
Polaków rusofobami. Z drugiej widzimy, dokąd doprowa-
dził Rosję faktyczny brak sądu konstytucyjnego (zapewne 
nie wszyscy wiedzą, ale tam też mają taką atrapę), brak 
niezależnego i niezawisłego sądownictwa i zdławienie wol-
ności prasy, do których prostą drogą zmierzała sejmowa  
większość.

Przy analizach drogi do napaści na Ukrainę powta-
rza się często to, jak długo Putin odbudowywał armię, 
jak ją zmieniał, jakie zabiegi czynił w celu wskrzesze-
nia imperium, kogo i jak otruł, gdzie wysłał „zielone 
ludziki”, gdzie napuścił jednych na drugich, aby się 
ze sobą tak pożarli, że po pewnym czasie już nikt nie bę-
dzie pamiętał, o co tak naprawdę na początku chodzi-
ło, a rozjemca będzie jeden. Jednocześnie zapominamy, 
że początkiem drogi do stania się państwem bandyckim 
dla Rosji było podporządkowanie przekazu medialnego 
władzom, niedopuszczenie do ukształtowania się nie-
zależnego sądownictwa, w tym konstytucyjnego, i osta-
tecznie zdławienie wolnej prasy i opozycji. Tam prze-
cież też ten, kto nie działa pod rękę z władzą, to obcy 
agent, tyle że już instytucjonalnie, u nas póki co  –   
tylko epitetowo. 
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Z historią  
adwokatury  
na żywo spotkań  
ciąg dalszy
IZBA PAMIĘCI ADWOKATURY ŁÓDZKIEJ 

michał wojtysiak
/ adwokat,członek ORA w Łodzi

OD POCZĄTKU PRACY 

SAMORZĄDOWEJ W NASZEJ 

IZBIE WIELOKROTNIE MYŚLAŁEM 

O TYM, W JAKI SPOSÓB 

ZACHOWAĆ I PRZYBLIŻYĆ 

NAM WSZYSTKIM, A TAKŻE 

NASTĘPNYM POKOLENIOM, 

PAMIĘĆ O TAKIEJ ADWOKATURZE, 

KTÓRA BYŁA KIEDYŚ, PAMIĘĆ 

O JEJ HISTORII. 

Ten pomysł towarzyszył mi od czasu, kiedy ze śmietnika 
w naszym domu wydobyłem części księgozbioru mecenasa 
Bolińskiego. Z wypiekami na twarzy wywołanymi ciekawoś-
cią i chęcią poznania kartkowałem zapisy mecenasa na stro-
nach periodyków prawniczych, czytałem fiszki zawierające 
wycinki z gazet z komentowanymi wyrokami Sądu Najwyż-
szego. Wtedy uświadomiłem sobie, jak ciekawa, ale jedno-
cześnie skomplikowana, była praca adwokata przed epo-
ką komputerów. Czytając pisma mecenasa, zauważyłem, 
w jaki sposób rozwijał wątek swoich spraw oraz prowadził 
praktykę. Te okoliczności wpłynęły na rozbudzenie mo-
ich zainteresowań historią adwokatury. Później, gdy coraz 
więcej czasu przeznaczałem na pracę samorządową – czego 
skutkiem było także zaangażowanie się w proces decyzyjny 
dotyczący tej pracy – dzięki inicjatywie dziekana Jarosława 
Szymańskiego otrzymałem możliwość materialnego zrea-
lizowania mojego zainteresowania – stworzenia wystawy 

„100-lecie adwokatury – adwokaci Łodzi 1918 – 2018”. Dziś 
mogę stwierdzić, że ta inicjatywa się udała. Wystawę obej-
rzało wielu łodzian i adwokatów oraz członków ich rodzin. 
Mam nadzieję, że dzięki niej udało się przybliżyć naszą hi-
storię i nasze życie. 

Po zamknięciu wystawy w mojej głowie narodził się 
pomysł przekształcenia jej w stałą ekspozycję. Ten cel wie-
lokrotnie podkreślałem w trakcie kampanii wyborczej 
do organów samorządowych, a także później – po zmianie 
warty, która się wtedy dokonała. Pomysł spodobał się rów-
nież dziekanowi Sylwestrowi Redełowi, zacząłem więc pracę 
nad jego realizacją. Dzięki życzliwości Muzeum Kinemato-
grafii udało nam się wypożyczyć osiem wysokich stojących 
gablot muzealnych oraz zakupić trzy większe. Jedocześnie 
przeorganizowane zostały wszystkie zbiory, które pozostały 
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po wystawie. Dokonałem ponownego 
ich skatalogowania i zebrania w miej-
scu planowanej wystawy. Podczas prac 
największą niespodzianką okazała się 
pomoc ze strony Naczelnej Rady Ad-
wokackiej, która przekazała naszej 
izbie do przechowania większość eks-
ponatów stanowiących wyposażenie 
Muzeum Adwokatury. Całość została 
przewieziona do Łodzi w grudniu 
2021 r. 

W związku z tym w istotny sposób 
zwiększyły się możliwości wysta-
wienniczo-ekspozycyjne izby pamię-
ci. Artefakty, które w niej zobaczymy, 
są wyjątkowymi przedmiotami i pa-
miątkami po wielu łódzkich oraz pol-
skich adwokatach. 

Będziemy mogli zobaczyć podpi-
sane przez cesarza Franciszka Józefa 
dokumenty dotyczące powołania ad-
wokatów na stanowiska sędziowskie 
oraz zaświadczające o nabyciu przez 

adwokatów uprawnień zawodowych, 
a także odbyć krótką wycieczkę 
w przeszłość z dokumentami sądo-
wymi oraz starodrukami powstałymi 
jeszcze za czasów I Rzeczypospolitej, 
np. pozwem sądowym do podstarosty 
sądowego województwa mińskiego 
z 1756 r. Na wystawie pokazanych zo-
stanie wiele pamiątek po adwokatach 
z czasów II wojny światowej w formie 
osobistych dokumentów, zdjęć oraz 
pism sądowych i prywatnych, a tak-
że pamiątek po adwokatach zamor-
dowanych przez obydwu okupantów 
naszego kraju. Na pewno dużą cieka-
wostką będzie możliwość zobaczenia 
oryginalnych tóg adwokackich w ka-
nonie obowiązujących w Polsce okresu 
międzywojennego, jak również rekon-
strukcja ubrania średniowiecznego ju-
stycjariusza – urzędnika sądowego wy-
konującego zawód rozjemcy, sędziego 
i postulatora w trakcie spraw sądowych. 

Ekspozycja obejmie ponadto pre-
zentację wielu tablic poglądowych 
z historii adwokatury opisujących 
ważne dla nas wydarzenia czy oso-
bistości. Będzie można zapoznać się 
z wieloma zdjęciami i obrazami do-
kumentującymi ważne wydarzenia 
oraz postacie z związane z historią  
adwokatury. 

Będziemy chcieli także przedsta-
wić pamiątki po znanych prawnikach 
łódzkich, które były już prezentowane 
na wcześniejszej wystawie. Szczegól-
nie mam na myśli pamiątki po mece-
nas Krystynie Skoleckiej-Konie, Joan-
nie Agackiej-Indeckiej oraz Bożennie 
Banasik. 

Czeka nas jednak jeszcze dużo pracy 
związanej z przygotowaniem całej eks-
pozycji i rozmieszczeniem wszystkich 
zabytków oraz pamiątek w pięknych 
pomieszczeniach naszej starej siedzi-
by – to najbardziej czasochłonna i jakże 
poważna praca, która – mam nadzie-
ję – doprowadzona zostanie do finału 
w postaci otwarcia naszej izby pamięci. 

Mam nadzieję zatem, że spotkamy 
się wszyscy w ciepłe majowe dni, by po-
znać żywą i pełną ciekawostek historię 
naszego zawodu. Otwarcie izby planu-
jemy na popołudnie w sobotę 14 maja, 
kiedy w całej Łodzi rozpocznie się 
wydarzenie Nocy Muzeów. Mam na-
dzieję, że ten krótki tekst w „Kronice” 
zachęci Państwa do odwiedzin i spę-
dzenia w izbie pamięci czasu w sposób 
miły i pożyteczny dla ducha, a ponadto 
do poczynienia refleksji nad naszym 
zawodem oraz jego historią. 

Piękny jubileusz
19 MARCA 2022 R. MECENAS 

JÓZEF KOTKOWSKI OBCHODZIŁ 

SWOJE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE.  

/ redakacja

Uroczystość miała charakter prywatny. Z tej okazji me-
cenas Barbara Pszczółkowska wraz z mecenas Jadwigą 
Walczak-Karczemską wręczyły Jubilatowi list gratula-
cyjny od Dziekana ORA w Łodzi dra Sylwestra Redeła 
wraz z drobnym upominkiem. Mecenas Józef Kotkowski 

przez 54 lata z sukcesami czynnie wykonywał zawód kar-
nika. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Łódzkiego, pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. 
Adama Szpunara. Odbył aplikację sędziowską zakończoną 
egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę aplikantów ad-
wokackich w dniu 10 stycznia 1963 r., a na listę adwokatów 
29 czerwca 1965 r. Ślubowanie składał przed dziekanem 
Zygmuntem Albrechtem. Praktykę wykonywał począt-
kowo w zespole adwokackim w Sieradzu, potem w Łodzi, 
od roku 1990 zaś w indywidualnej kancelarii adwokackiej. 
Człowiek wielu talentów. Wspierał działalność kultural-
ną i integracyjną Rady Adwokackiej. Z dniem 1 kwietnia 
2017 r. zaprzestał wykonywania zawodu. Serdecznie gratu-
lujemy dziewięćdziesięciolecia! 

FOT. ADW. MICHAŁ WOJTYSIAK
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ANNA JACZUN, TEGOROCZNA 

LAUREATKA TYTUŁU 

„ADWOKATKA ROKU˝  

W ROZMOWIE Z KATARZYNĄ 
EFFORT-SZCZEPANIAK

rozmawiała:

katarzyna effort-szczepaniak
/ adwokat, mediator, Rada Konsultacyjna, Centrum Mediacji przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej

PANI MECENAS, JAK TO JEST ZOSTAĆ 
ADWOKATKĄ ROKU? 

Wspaniale! Dołączenie do laureatek tego konkursu to wiel-
ka przyjemność, tym bardziej że kilka z nich miałam 
już okazję poznać, i są to fantastyczne osoby. Nagrodzenie 
przez kapitułę składającą się z osób, które szczerze podzi-
wiam, to wielki zaszczyt. 

JAK PANI MYŚLI, CO JEST NAJWAŻNIEJSZE 
W ZAWODZIE ADWOKATA/ADWOKATKI? 

Wrażliwość na drugiego człowieka. Świadomość, że przy-
chodzi do nas najczęściej w trudnej chwili swojego życia, 
a my jesteśmy dla niego przewodnikami po dżungli prze-
pisów prawa. Myślę, iż empatyczne podejście do klienta 
to połowa sukcesu. Drugą są oczywiście nasze kompeten-
cje. Dodatkowo warto w tym wszystkim nie zgubić siebie 
i o siebie dbać, bo przemęczeni, wypaleni nie będziemy 
w stanie pomagać innym. 

KIEDY I Z JAKIEGO POWODU ZACZĘŁA SIĘ PANI 
ANGAŻOWAĆ W PROJEKTY POMOCOWE, 
PRACĘ PRO BONO? 

W październiku 2020 r. po wyroku pseudo-TK w sprawie 
aborcji. Gdy wybuchły protesty społeczne, moja młodsza 
córeczka miała 9 miesięcy, a ja byłam na macierzyńskim. 
Temat praw reprodukcyjnych zawsze leżał mi na sercu, ma-
szerowałam z czarną parasolką już w 2016 r. Ponieważ mia-
łam kontakt z lokalnymi aktywistkami ze Strajku Kobiet, 
naturalnie doszło do współpracy między nami w zakresie 
pomocy prawnej. Gdy okazało się, że w Warszawie i in-

Mężczyzny  
byś o to  
nie zapytała...

FOT. WOJCIECH JAKUBIUK / JAKUBIUK.COM
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nych miastach ludzie są masowo legitymowani, a niektó-
rzy zatrzymywani za udział w demonstracjach, postanowi-
łam – po konsultacji z ówczesną dziekan Izby Białostockiej 
dr Agnieszką Zemke-Górecką – stworzyć zespół adwoka-
tek i adwokatów, którzy będą pełnić dyżury na wypadek 
zatrzymań. Udało się fantastycznie dzięki zaangażowaniu 
ludzi z mojej Izby. Chcę w tym miejscu bardzo im podzię-
kować. Razem zabezpieczaliśmy prawa osób, którym były 
stawiane czasem bzdurne zarzuty, de facto tylko dlatego, 
że brali udział w demonstracjach na rzecz praw kobiet. Re-
prezentowaliśmy je podczas przesłuchań na komisariatach 
i przed sądami. Z sukcesami. 

Pod koniec kwietnia 2021 r. jedną z aktywistek w trybie 
natychmiastowym wyrzucono z katolickiej szkoły, ponie-
waż w swoim czasie wolnym poszła na zgromadzenie z oka-
zji Dnia Kobiet, na którym domagano się pełni praw re-
produkcyjnych. Reprezentowałam ją w sporze ze szkołą. 

CZY POMOC UCHODŹCOM NA GRANICY 
Z BIAŁORUSIĄ TO BYŁ POCZĄTEK? 
CO WPŁYNĘŁO NA TO, ŻE PANI SIĘ TAKIEJ 
POMOCY PODJĘŁA? 

Jak już wspomniałam, pomoc na granicy to nie był począ-
tek mojej działalności. W związku ze Strajkami Kobiet mia-
łam kontakt z kolektywem Szpila, organizującym pomoc 
prawną osobom represjonowanym. Kiedy zaczął się kry-
zys humanitarny na Podlasiu w związku z przepychaniem 
przez zieloną granicę uchodźców przez służby białoruskie, 
byłam z nimi w kontakcie i pomagałam w organizacji po-
mocy prawnej. Byłam – można tak to nazwać – „skrzyn-
ką kontaktową”, która pośredniczyła między aktywistami 
zabezpieczającymi uchodźców w lesie, a adwokatkami 
i adwokatami, którzy mieli udzielić pomocy. Siłą rzeczy 
bardzo dużo spraw przechodziło przez moje ręce, a były 
to często interwencje w nocy lub w weekendy. Dodatkowo 
po przekazaniu kontaktu do adwokatki lub adwokata, któ-
ry podjął się pomocy, moja rola się kończyła, ale pytania, 
co się stało z ludźmi w lesie, nadal były w mojej głowie. 
To był bardzo trudny okres. Chyba pod koniec paździer-
nika albo na początku listopada okazało się, że Grupa 
Granica chce zorganizować 24-godzinny system dyżurów 
prawników z uprawnieniami (adwokatów i radców praw-
nych), którzy będą interweniować w razie potrzeby. Po na-
wiązaniu kontaktu udało się nam wspólnie takie dyżury 
zorganizować, przy czym ja byłam odpowiedzialna za ze-
branie i skoordynowanie adwokatów i adwokatek z naszej 
Izby. W zespole jest 30 adwokatek i adwokatów właściwie 
na całej linii granicy polsko-białoruskiej, którzy pracują 
z wielkim zaangażowaniem, za co im w tym miejscu dzię-
kuję. Dyżury są pełnione od 15 listopada 2021 r. do dziś.  
Końca niestety nie widać. 

JAK WYGLĄDA SYTUACJA ADWOKATÓW 
POMAGAJĄCYCH NA GRANICY AKTUALNIE, 
ALE TAKŻE PRZY KRYZYSIE NA GRANICY 
Z BIAŁORUSIĄ? 

Jeśli chodzi o sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, 
to wiele nie powiem, ponieważ jednak to nie mój teren, 
a napływ uchodźców z Ukrainy na teren naszej Izby jest 

na razie stosunkowo niewielki. Z rozmów z koordynatora-
mi pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie 
z izb lubelskiej i rzeszowskiej wiem, że mają pełne ręce ro-
boty, udzielając informacji i porad prawnych. Jeśli chodzi 
o granicę polsko-białoruską, to niestety sytuacja nie zmie-
niła się, wręcz w ostatnich ok. 2 tygodniach obserwujemy 
wzrost liczby osób, które potrzebują pomocy. Tutaj chcia-
łam bardzo mocno podkreślić, że po pierwsze te osoby 
w dużej części również uciekają przed wojną lub prześla-
dowaniami. Po drugie – nie mogą legalnie przejść przez 
przejście graniczne jak Ukraińcy. Trzeba sobie zdać sprawę, 
że ci ludzie są zakładnikami reżimu Aleksandra Łukaszen-
ki, są przez służby białoruskie wywożeni na pas granicz-
ny i siłą, często biciem albo pod ostrą bronią zmuszani 
do przekroczenia granicy w miejscu do tego nieprzezna-
czonym. Traktowanie ich wszystkich jak poważnych prze-
stępców to nieporozumienie. Chociaż nawet przestępców 
lepiej się traktuje, ponieważ zapewnia się im schronienie, 
posiłek i wodę, a nie wyrzuca do zimnej puszczy. Tak że na-
dal pełnimy dyżury, nadal interweniujemy, nadal staramy 
się zapobiec push-backom. 

JAK GODZI PANI PRACĘ ZAWODOWĄ,  
PRACĘ SPOŁECZNĄ Z ŻYCIEM PRYWATNYM? 

Zawsze mnie zastanawia, czy mężczyznę też by zapy-
tano, jak łączy te obszary? Moje małżeństwo jest bar-
dzo partnerskie, mój mąż w ostatnim roku zajmował się 
dziećmi na pewno więcej niż ja. Ogromnym wsparciem 
są też moi rodzice i teściowie. Warto mieć świadomość, 
że nie da się samodzielnie ogarnąć wszystkiego – i pracy, 
i rodziny, i działalności społecznej, i żeby jeszcze we wszyst-
kim być najlepszym. Cały czas więc uczę się sobie odpusz-
czać drobne rzeczy, chociaż to niełatwe. 

JAK RADZI SOBIE PANI MECENAS  
Z TAKIM OBCIĄŻENIEM PSYCHICZNYM,  
JAKIM ZAPEWNE JEST POMOC OSOBOM 
W KRYZYSIE UCHODŹCZYM? 

Korzystam z pomocy psychoterapeutki, która niewątpli-
wie pomogła mi przetrwać ostatni rok, chociaż zgłosiłam 
się do niej w związku z depresją poporodową, którą długo, 
bo prawie rok, wypierałam ze świadomości. Dodatkowo 
bardzo dużym wsparciem są mój mąż, rodzice i rodzeń-
stwo oraz przyjaciele. Staram się też dbać o siebie, znaleźć 
przynajmniej kilka „tylko moich” godzin w każdym tygo-
dniu. Ostatnio staram się tak przeorganizować pracę, żeby 
jeden dzień w tygodniu mieć luźniejszy lub w ogóle wolny, 
ale jak to w naszym zawodzie – różnie bywa. 

CO PANIĄ MECENAS INSPIRUJE I NAPĘDZA 
DO DZIAŁANIA? 

Trudne pytanie. Gdy się głębiej zastanowię, to chyba nie-
zgoda na nierówne traktowanie i wynikającą stąd niespra-
wiedliwość. Poczucie, że mogę uczynić ten świat chociaż 
trochę lepszym. Nadzieja na to, że moje działania sprawią, 
że moim dzieciom będzie się żyło łatwiej, albo że przynaj-
mniej będą wiedziały, jak trzeba traktować drugiego czło-
wieka – z empatią i poszanowaniem jego praw. 
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jarosaw wyrwas
/ adwokat, Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

WE WNIOSKACH SKARBNIKA 

NA ZGROMADZENIE IZBY 

ADWOKACKIEJ W ŁODZI ZAWARTY 

ZOSTAŁ (ZAAPROBOWANY 

JEDNOMYŚLNIE NA POSIEDZENIU 

OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ 

W ŁODZI ORAZ W SPRAWOZDANIU 

KOMISJI REWIZYJNEJ) PROJEKT 

UCHWAŁY DOTYCZĄCY 

PODWYŻSZENIA SKŁADEK 

SAMORZĄDOWYCH.

Jest to wniosek następujący:

• podwyższenie składki z kwoty 135 zł do kwoty 
170 zł dla adwokatów czynnych zawodowo;

• podwyższenie składki z kwoty 79 zł do kwoty 
110 zł dla adwokatów emerytów i rencistów czynnych 
zawodowo;

• podwyższenie składki z kwoty 90 zł do kwoty 
110 zł dla adwokatów posiadających wpis bierny;

• podwyższenie składki z kwoty 50 zł do kwoty 
60 zł dla aplikantów adwokackich.

Wniosek nie obejmuje podwyższenia składek samorządo-
wych od adwokatów emerytów i rencistów nienależących 
do grupy czynnej zawodowo. W danym zakresie składka 
ma pozostać w niezmienionej wysokości.

W odniesieniu do wpływów Okręgowej Rady Adwoka-
ckiej w Łodzi składki należy pomniejszyć o 5 zł z uwagi 
na zwiększenie o taką kwotę odpisu na rzecz Naczelnej 
Rady Adwokackiej, co związane jest z finansowaniem pro-
wadzonych na rzecz adwokatów prac informatycznych.

Tak skonstruowaną propozycję podwyższenia składek 
samorządowych należy określić – w mojej ocenie – mia-
nem waloryzacji, ponieważ ostatnie podwyższenie kwot 
składek samorządowych miało miejsce niemal 16 lat temu, 
w roku 2006. Od wskazanej daty w istotny sposób zmie-
niły się koszty działalności Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi; wzrostowi powinny podlegać również dochody 
członków Izby. Musi to prowadzić do wniosku, że od pew-
nego momentu realna wartość składki spadała. Aby uzmy-
słowić rozmiary wspomnianego spadku, pozwalam sobie 
przedstawić kilka danych statystycznych.

Waloryzacja,  
a nie podwyższenie 
składki  
samorządowej
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PONIŻSZA TABELA OBRAZUJE WZROST NAJNIŻSZEGO ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA,  
KTÓRY MIAŁ MIEJSCE PO 2006 ROKU (DANE NA PODSTAWIE PUBLIKACJI GOFIN.PL, INFOR.PL).

ROK 2006 ROK 2022

najniższe wynagrodzenie 899,10 zł 3010,00 zł

średnie wynagrodzenie 2477,23 zł 6064,24 zł (styczeń 2022 roku)

Łączny wzrost wskaźników cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych 
przez Główny Urząd Statystyczny do koń-
ca 2021 roku (rozumiany jako suma po-
szczególnych wskaźników, przy podstawie 
za rok poprzedni równej 100, przy uwzględ-
nieniu spadku cen w latach 2015 – 2016) wy-
niósł 34,6% (dane za stroną stat.gov.pl).

Można dodać do tego, że średnia cena 
oleju napędowego w 2006 roku była niższa 
od 4 zł (dane na podstawie publikacji Pol-
skiej Agencji Prasowej). 

Powyższe winno prowadzić 
do wniosku o konieczności urealnie-
nia – po 16 latach – składki samorządowej, 
stanowiącej główne źródło przychodów 
Izby Adwokackiej. 

Wniosek o podjęcie uchwały o pod-
wyższenie kwot składek samorządowych, 
swoista prośba skierowana do członków 
Izby dotycząca „samoopodatkowania”, 
to rozwiązanie niepopularne. Wiąże się 
ono jednak z przyjęciem odpowiedzial-
ności za sytuację łódzkiej Izby Adwoka-
ckiej, a nadto z koniecznością rozważenia 
konsekwencji pozostawienia kwot składek 
samorządowych w aktualnej wysokości. 

27 maja 2021 roku przygotowane zo-
stało na zamówienie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi przez zewnętrzną 
firmę audytorską opracowanie „Analiza 
i ocena płynności finansowej Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi”. W opinii tej, 
sporządzonej przez biegłego rewidenta, 
zwrócono uwagę, że różnica pomiędzy 
wpływami i wydatkami ma wartość ujem-
ną (na przewagę wydatków nad dochoda-
mi). W ocenie zawarto szacunki oraz mo-
dele finansowe, które wskazują na ryzyko 
utraty w przyszłości płynności finansowej 
Izby Adwokackiej. Podwyższenie „wpły-
wów z działalności samorządowej”, czyli 
wartości składki, wskazano w analizie jako 
konieczne działanie naprawcze. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Ło-
dzi podjęła cały szereg działań mających 
na celu poprawę stanu finansów Izby. 

Przede wszystkim po długim czasie udało 
się wynająć jedno z pomieszczeń użytko-
wych w budynku Izby Adwokackiej w Ło-
dzi przy ul. Piotrkowskiej 63. Po okresie 
pandemii COVID-19 stawki czynszu 
innych pomieszczeń wróciły do umow-
nych wysokości. Podejmowane są także 
zdecydowane  –  choć pewnie również 
niepopularne – działania mające na celu 
poprawę ściągalności składek samorządo-
wych, a także opłat za korzystanie z dzia-
łek w ośrodku w Grotnikach oraz kosztów 
i kar dyscyplinarnych. 

W kontekście rosnących kosztów dzia-
łalności powyższe działania nie są jednak 
wystarczające.

Budżety Okręgowej Rady Adwoka-
ckiej w Łodzi za lata 2021 oraz 2022 za-
kładają deficyt (przewagę wydatków 
nad przychodami; z tym zastrzeżeniem, 
że budżet na 2022 roku jest sporządzony 
bez uwzględnienia ewentualnej podwyż-
ki składek). Wynik finansowy za rok 2021 
zamyka się stratą. Znajduje ona pokrycie 
w funduszach Izby Adwokackiej w Łodzi 
i aktualnie płynność finansową Okręgo-
wej Rady Adwokackiej ocenić należy jako 
niezagrożoną. Kontynuowanie jednak ta-
kiej polityki finansowej może prowadzić 
(a zgodnie z opinią biegłego rewidenta 
prowadzi nieuchronnie) do problemów 
finansowych. 

Jednocześnie nie sposób nie odnieść zło-
żonego wniosku o podwyższenie składek 
samorządowych do sytuacji zewnętrznej, 
w tym presji inflacyjnej będącej konse-
kwencją COVID-19 oraz zbrojnego ataku 
Rosji na Ukrainę. Skutkuje to znaczącym 
podniesieniem cen energii, dalszym wzro-
stem cen towarów i kosztów usług naby-
wanych przez radę czy wreszcie wzrostem 
kosztów finansowych (związanych z kre-
dytowaniem nabycia nieruchomości po-
łożonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199). 

Poziom inflacji w III kwartale 2022 roku 
został w projekcjach Narodowego Banku 
Polskiego określony na 12,1% (za publika-

cjami: forbes.pl, businessinsider.com.pl). 
Taka prognoza wydaje się być ostrożna, je-
żeli zderzyć ją z obserwowanym wzrostem 
cen. Spowoduje to dalszy wzrost kosztów 
funkcjonowania Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Łodzi.

8 marca 2022 roku Rada Polityki Pie-
niężnej ogłosiła podwyżkę stóp procento-
wych do stopy referencyjnej wynoszącej 
3,5% w skali roku. Jednocześnie prezes 
Narodowego Banku Polskiego nie wyklu-
czył dalszego wzrostu stóp procentowych. 
Zgodnie z publikacjami poświęconymi 
sytuacji gospodarczej prognozowany jest 
wzrost stóp procentowych (ich regularne 
podwyższanie) do wysokości 5,5% w ska-
li roku. Kilkakrotne podwyższenie stóp 
procentowych wpływa na wysokość raty 
odsetkowej kredytu zaciągniętego przez 
Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi. 

Niezależnie od powyższego przed Okrę-
gową Radą Adwokacką w Łodzi stoją wy-
zwania związane z utrzymaniem majątku 
Izby Adwokackiej. Zamówiona w danym 
zakresie analiza wykazała konieczność nie-
zwłocznego wykonania prac konserwacyj-
nych zarówno w odniesieniu do budynku 
położonego w Łodzi przy ul. Wólczań-
skiej 199, jak i tego przy ul. Piotrkowskiej 63. 
Realizacja niezbędnych prac nie będzie 
możliwa przy zachowaniu aktualnej wy-
sokości składki samorządowej.

Podsumowując, skierowana do człon- 
ków Izby Adwokackiej w Łodzi prośba 
o wyrażenie zgody na podwyższenie wy-
sokości składki jest konieczna. Znajduje 
swoje uzasadnienie w zamówionej przez 
Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi 
projekcji finansowej oraz uwzględnia fakt 
spadku realnej wartości składki będącego 
zarówno wynikiem jej niepodwyższania 
od 16 lat, jak i bieżących wydarzeń mają-
cych bezpośredni wpływ na zjawiska eko-
nomiczne. Uwzględnia również aktualne 
potrzeby związane z wymuszonymi wydat-
kami niezbędnymi dla utrzymania majątku 
Izby Adwokackiej. 
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10 pytań  
o system e-SOA
CZYLI ZINFORMATYZOWANA ADWOKATURA XXI WIEKU 

/ biruo prasowe nra

CO TO JEST E-SOA?
E-SOA, czyli elektroniczny system obsługi adwo-
katury, to system, który posłuży do procesu peł-
nej informatyzacji adwokatur y. Inaczej mówiąc, 
to platforma oferująca narzędzia ułatwiające pracę 
izb adwokackich, adwokata, aplikanta i prawnika zagra-
nicznego oraz komunikację między członkami adwo-
katury, ich izbą adwokacką, Naczelną Radą Adwokacką, 
a także cyfryzującym się wymiarem sprawiedliwości.  
System zaprojektowany jest z jednej strony dla pracow-
ników okręgowych rad adwokackich i Naczelnej Rady 
Adwokackiej, z drugiej  –  dla adwokatów, aplikan-
tów adwokackich i prawników zagranicznych. Naj-
bardziej rozpoznawalnym w tej chwili narzędziem 
e-SOA jest Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Ad-
wokackich, którego dane wpisywane są za pośrednictwem  
systemu e-SOA.

Prace nad systemem trwają, a istotnym ich elementem 
jest stopniowe i sukcesywne wdrażanie poszczególnych 
funkcjonalności w izbach adwokackich. 

PO CO JEST E-SOA?
Zadaniem e-SOA jest ujednolicenie i usprawnienie proce-
sów zachodzących w biurach ORA i biurze NRA. Doce-
lowo ma on zapewnić jeden kanał komunikacji z sądami 

i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, przez co jest 
możliwe np. logowanie się do Portalu Informacyjnego 
na konto pełnomocnika. 

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje system 
e-SOA, ważne jest, by wdrożyły go u siebie wszystkie izby 
adwokackie. Jest to istotne nie tylko ze względu na uła-
twienie i ustandaryzowanie pracy pionu administracyj-
nego całej adwokatury, lecz także konieczne i korzystne 
dla sprawnej, efektywnej i prostej komunikacji z wymiarem 
sprawiedliwości. 

CZY WDRAŻANIE E-SOA JEST OBOWIĄZKOWE 
DLA IZB?

Tak, choć to okręgowe rady adwokackie decydują, z któ-
rych narzędzi korzystają. Żeby system był jak najbardziej 
użyteczny wskazane jest, aby rady korzystały z możliwości, 
które daje e-SOA w jak najszerszym zakresie. 

JAKIE FUNKCJE OFERUJE E-SOA IZBOM?
System wprowadza automatyzację prac biur okręgo-
wych rad adwokackich i Naczelnej Rady Adwokackiej. 
E-SOA to centrum zarządzania kontem adwokata i apli-
kanta. Rady okręgowe mogą prowadzić rejestr adwokatów 
i aplikantów swojej izby, dokumentację związaną z dosko-
naleniem zawodowym, wizytacjami, patronatem, a także 
prowadzić usystematyzowany rejestr składek samorządo-
wych i OC. 
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E-SOA to zarządzanie całym procesem związanym 
z egzaminami wstępnymi na aplikację adwokacką 
oraz egzaminem zawodowym  –  adwokackim. Dzię-
ki wprowadzanym danym możliwe jest generowanie  
statystyk i raportów. 

E-SOA pozwala na sprawną komunikację pomię-
dzy ORA a adwokatem i aplikantem. Dzięki sperso-
nalizowanemu Panelowi Adwokata, którego jednym 
z modułów jest m.in. skrzynka „mailowa”, nie będzie 
już problemu, że ważna wiadomość z rady trafiła 
do spamu. Każdy adwokat na swoim panelu będzie 
otrzymywał od rad wszelką korespondencję bezpośrednią, 
ale też komunikaty i ogłoszenia o szkoleniach, wydarzeniach  
izbowych itp. 

E-SOA daje ponadto możliwość komunikacji po-
między adwokatami za pomocą wewnętrznego fo-
rum, które pozwala na większą swobodę wypowiedzi 
niż np. facebook`owe grupy, do których dostęp mają 
nie tylko adwokaci. 

CZYM JEST PANEL ADWOKATA? 
To po prostu jeden z elementów e-SOA. 

Platforma oferuje szereg cyfrowych narzędzi ułatwia-
jących pracę adwokatów i aplikantów. Stanowi wsparcie 
w szkoleniu aplikantów adwokackich oraz w komunikacji 
zarówno adwokatów, jak i aplikantów z okręgowymi rada-
mi adwokackimi oraz z wymiarem sprawiedliwości drogą 
cyfrową. Szczególny nacisk położony jest na zabezpiecze-
nie korespondencji, a tym samym wzmocnienie ochrony 
tajemnicy adwokackiej. 

Panel Adwokata w chwili obecnej oferuje: możliwość ak-
tualizowania swojego zawodowego statusu i danych kon-
taktowych, przepływ informacji o szkoleniach w ramach 
doskonalenia zawodowego, weryfikację składek samorzą-
dowych i ubezpieczenia OC, zarządzanie prenumeratą 
Palestry. 

JAKIE FUNKCJE SĄ JUŻ DOSTĘPNE?
Uruchomienie poszczególnych funkcji i wdrożenie 
ich w izbach adwokackich to dwa osobne procesy, które 
już się rozpoczęły oraz będą trwać przez kolejne kwarta-
ły roku 2022 i 2023. Niemniej jednak już teraz niektóre izby 
otworzyły swoim adwokatom możliwość korzystania z ak-
tualizowania danych, zarządzania prenumeratą „Palestry” 
i przekazywanie informacji związanych z doskonaleniem 
zawodowym. 

JAKIE ROZWIĄZANIA POJAWIĄ SIĘ 
W PRZYSZŁOŚCI W E-SOA I PANELU 
ADWOKATA?

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnych modułów. 
Wybrane z nich to:

• sprawy z urzędu – moduł ten pozwala na zakładanie 
i zarzadzanie sprawami z urzędu oraz dyżurami sądo-
wymi poszczególnych członków. Dzięki niemu rady 
będą miały możliwość przeprowadzenia ankiet, jakie-

go rodzaju sprawy z urzędu adwokaci  
chcą prowadzić;

• e-Dziennik – narzędzie do zarządzania całym proce-
sem szkoleniowym aplikanta. Będzie to baza roczni-
ków i grup, wykładowców, znajdą się tam plany zajęć, 
informacje o patronie, zawiadomienia o kolokwiach 
czy możliwość usprawiedliwienia nieobecności na za-
jęciach. E-Dziennik będzie pozwalał na bezpośrednią 
komunikację pomiędzy ORA a aplikantem  
za pomocą czatu;

• zastępstwo procesowe, który ułatwi kontakt adwo-
katów w całej Polsce w celu znalezienia zastępstwa 
procesowego;

• sprawy dyscyplinarne, w którym m.in. znajdą się 
cyfrowe akta spraw, zarządzanie sprawami rzecznika 
dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego, a także publi-
kowane będzie orzecznictwo;

• zarządzanie szkoleniami stacjonarnymi oraz onli-
ne – dzięki temu modułowi będzie można zarządzać 
kalendarzem szkoleń, zapisywać się na szkolenia, za-
równo online, jak i stacjonarne, przeprowadzać szko-
lenia w formie e-learningu i uzyskiwać tym samym 
punkty doskonalenia zawodowego;

• w planach są również narzędzia, które bezpośrednio 
ułatwią pracę adwokatów – prosty generator stron 
internetowych i papierów firmowych, elektroniczny 
podpis, płatność online i wiele innych.

CZY ZA KORZYSTANIE Z PANELU ADWOKATA 
TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Nie. Korzystanie przez adwokatów i aplikantów 
z panelu jest bezpłatne, ponieważ powstał on ze składek 
adwokackich. 

CZY PANEL ADWOKATA POZWOLI 
NA KOMUNIKACJĘ TAKŻE MIĘDZY 
ADWOKATAMI I Z KLIENTAMI?

System, póki co nie daje takiej możliwości, ale w planach 
jest stworzenie tzw. Cyfrowej Kancelarii, czyli narzędzia 
wspierającego wykonywanie codziennych czynności zawo-
dowych adwokata. Jednym z elementów tej platformy będzie 
możliwość zarządzania bazą klientów i kontaktów z nimi. 

CZY E-SOA BĘDZIE POWIĄZANY Z PORTALEM 
INFORMACYJNYM SĄDÓW?

Tak. System jest już powiązany z Portalem Informacyjnym. 
To dzięki e-SOA i wprowadzonym w nim danym adwokaci 
mogą logować się do Portalu Informacyjnego. W nieda-
lekiej przyszłości nie tylko będzie powiązany z e-sądami, 
lecz także będzie dawał możliwości przeglądania ksiąg 
wieczystych, jak również będzie zintegrowany z systemami 
informacji prawnej. 
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edmund pryca
/ adwokat, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi

Z PERSPEKTYWY 

TRZYDZIESTU LAT PRACY 

W PIONIE DYSCYPLINARNYM 

WYDAJE MI SIĘ, ŻE MOGĘ 

PODZIELIĆ SIĘ MOIMI NIEKTÓRYMI 

PRZEMYŚLENIAMI DOTYCZĄCYMI 

ETYKI ADWOKACKIEJ.

Najpierw jednak o pewnych priorytetach w regulacjach 
prawnych. Za najważniejszą uważam stabilność regulacji 
prawnej, a zatem długotrwałe trwanie w czasie. Trwanie 
w czasie pozwala na utrwalenie się przepisów w świado-
mości, a co za tym idzie – skłonność do ich przestrzegania, 
nawet odruchowo, bez potrzeby częstego ich przypomi-
nania. Długotrwałość obowiązywania przepisów w jednej 
formie wyprzedza w mojej ocenie nawet jakość regulacji. 
Długotrwałe wykonywanie pozwala w drodze utrwalonej 
wykładni usunąć wady i niedoskonałości regulacji. Pozwala 
też, wprawdzie z pewnym opóźnieniem, dostosować inter-
pretację do zmiany warunków zewnętrznych.

Drugim z priorytetów jest zwięzłość, względna ogól-
ność regulacji. Przepisy regulujące etykę winny być sfor-
mułowane w sposób jasny oraz prosty. Zasady etyki obej-
mują sprawy podstawowe dla zawodu adwokata, muszą się 
zatem opierać na istotnych priorytetach wykonywania tego 
zawodu. Wyklucza to przeregulowanie, a zatem taką regu-
lację, która przez nadmierną drobiazgowość sprawiałaby 
kłopoty interpretacyjne i wymagała częstych zmian. 

Wreszcie trzecim z priorytetów jest kompletność regula-
cji. Oznacza to, że wszystkie przepisy istotne dla prawidło-
wego wykonywania zawodu winny być objęte jednym ak-
tem prawnym, co zakłada też łatwą dostępność i pewność 
braku zaskoczenia przez regulację znajdującą się w po-
bocznych aktach prawnych. Inaczej oznacza to pewność 
istniejącego prawa. 

Powyższe priorytety nie wyczerpują wszystkich postula-
tów prawidłowej regulacji prawnej zasad etyki adwokackiej, 
ale nie w tym rzecz, jest to bowiem nietypowa regulacja 
prawna. O tym, czym się kończy naruszenie trwałości i cią-
głości prawa, przekonaliśmy się w ostatnim czasie, kiedy 
próba rewolucji w wielu podstawowych dziedzinach prawa 
zakończyła się spektakularnym niepowodzeniem, niebez-
piecznym dla społeczeństwa oraz państwa.

A zatem ewolucja czy rewolucja? Oczywiście – ewolu-
cja. Uważam, że jesteśmy grupą zawodową zdolną do pra-
widłowego wykonywania swoich zadań jedynie w sytuacji 
stabilnego wewnętrznego środowiska prawnego. Sami rów-

Etyka –  
ewolucja  
czy rewolucja?
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nież musimy opierać swoje działanie 
na stabilnych i trwałych podstawach. 
Żadnych więc rewolucji! One już były.

Przyjęcie takich priorytetów pozwa-
la na zwrócenie uwagi na jeden jesz-
cze aspekt ich działania, zachowanie 
spójności i odrębności środowiska 
adwokatów. Uważam to za najważniej-
szy element misji adwokatów w spo-
łeczeństwie. Zachowanie odrębności 
i klarowności zasad postępowania jest 
w moim przekonaniu podstawą istnie-
nia zawodu adwokata. Taka postawa 
zapewni prawidłowe wykonywanie 
zawodu, pozwoli uniknąć roztopienia 
się w masie radców, doradców i po-
średników prawnych. Inaczej mówiąc, 
pozwoli zachować elitarność zawodu 
adwokata. 

Czy zatem nie dokonywać zmian 
w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej 
i Godności Zawodu? Oczywiście do-
konywać niewielkich, koniecznych 
zmian, takie zmiany są niezbędne. Po-
zwolę sobie wskazać na kilka istotnych 
przepisów.

Wydaje się, że najpilniejsze jest ure-
gulowanie zasad reklamy w Internecie. 
Określiłbym ją jako dozwoloną infor-
mację o adwokacie (kancelarii) i wy-
raźnie sprecyzował jej zakres – kodeks 
etyki zawierałby zatem pozytywne 
i wyczerpujące zestawienie. Wszyst-
kie elementy przekraczające stanowi-
łyby reklamę oraz byłyby zabronione. 
Jest to o tyle istotne, że z doświad-
czenia wiem, że elementy reklamy 
na stronach internetowych często 
przekraczają zasady dobrego smaku, 
nie wspominając o godności zawodu. 

Część tych stron zawiera informacje 
nieprawdziwe lub sfingowane oceny. 
Wykluczone byłoby więc jakiekol-
wiek wyróżnianie, pozycjonowanie 
lub wskazywanie w inny sposób 
na daną kancelarię. Nie określam 
tu pełnego zakresu dozwolonych in-
formacji o adwokacie, jednakże mogę 
sobie wyobrazić, że będą to również 
informacje charakteryzujące adwo-
kata, zawierające jego specjalizację 
zawodową, tytuły bądź osiągnięcia 
naukowe.

Oczywiście całkowicie niedopusz-
czalne jest wykonywanie zawodu ad-
wokata na podstawie stosunku pracy. 
Wprawdzie zakazuje tego wprost prze-
pis ustawy – Prawa o adwokaturze, 
ale pojawiły się ostatnio opinie postu-
lujące potrzebę zmiany tego przepisu. 
Jednakże, jeżeli główną cechą wykony-
wania zawodu adwokata ma być „pod-
leganie tylko ustawom”, to wykony-
wanie zawodu adwokata w ramach 
stosunku pracy nie może mieć miejsca. 
Myślę, że byłoby to złamanie podsta-
wowej zasady adwokatury, zwiastujące 
koniec odrębności tego zawodu.

Pewnych modyfikacji wymaga-
ją również przepisy dotyczące niemoż-
ności wzięcia udziału w czynnościach 
procesowych. W takim przypadku 
adwokat winien mieć obowiązek spo-
wodowania udziału zastępcy. Dopiero 
gdyby ustanowienie substytuta okaza-
ło się niemożliwe, byłaby uzasadnio-
na podstawa do żądania odroczenia 
czynności. Mam świadomość konse-
kwencji nałożenia takiego obowiązku, 
ale w tym kierunku zmierza również 

orzecznictwo sądów i konieczna jest 
stosowna reakcja adwokatury. Należy 
ponadto doprecyzować obowiązek 
zawiadomienia sądu o niemożności 
wzięcia udziału w czynnościach przez 
dodanie, że obowiązek ten winien 
być wykonany niezwłocznie. W wie-
lu znanych mi przypadkach pomimo 
długotrwałej choroby adwokata zawia-
domienie sądu następuj w dniu czyn-
ności. W sposób oczywisty dezorga-
nizuje to pracę sądu, a także innych 
adwokatów.

Istotne jest również uregulowa-
nie zagadnienia wnoszenia środków 
odwoławczych w sprawach z urzę-
du, w których adwokat nie wniósł 
skargi kasacyjnej lub opinii o braku 
podstaw do jej wniesienia. Powo-
duje to niemal automatyczne za-
wiadomienie Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Łodzi o zaniechaniu 
czynności i jest uzasadnione o tyle, 
że sąd nie zna przyczyn braku dzia-
łania. Zatem, jeżeli adwokat, za zgo-
dą klienta, nie podejmuje dalszych 
czynności, to winien zawiadomić 
o tym sąd. Oczywiście na zaniecha-
nie wniesienia środka odwoławczego 
adwokat winien, w miarę możności, 
posiadać zgodę klienta na piśmie. Na-
kłada to na adwokatów dodatkowy 
obowiązek, ale porządkuje postępo-
wanie i pozwoli uniknąć niepotrzeb-
nych perturbacji dyscyplinarnych. 

Myślę, że tych kilka uwag pozwoli  
koleżankom oraz kolegom zbliżyć 
się do ogólnych, ale i też niektórych 
szczegółowych, jednak wciąż aktual-
nych problemów etyki adwokackiej. 
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Ochrona rodziny – 
owszem, ale  
czy za wszelką  
cenę?

anna szczepaniak
/ adwokat, mediator sądowy

MINISTERSTWO 

SPRAWIEDLIWOŚCI CHCE 

CHRONIĆ INSTYTUCJĘ 

MAŁŻEŃSTWA. 

Opracowało projekt zmian w kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym oraz innych ustawach, który wprowadza re-
wolucję w rozwodach. Większość zapowiadanych zmian 
ma jeden cel – utrudnić uzyskanie rozwodu. To bardzo 
duża ingerencja w sferę prywatności każdego człowieka. 
Tak jak nie można nikogo zmusić do zawarcia małżeństwa, 
tak nie powinno się nikogo zmuszać do tkwienia w nim. 
Projekt traktuje ludzi dorosłych niepoważnie – zakłada się 
bowiem, że państwo lepiej wie, co dobre dla nich i ich dzie-
ci. A skoro nie pytamy nikogo, kto bierze ślub, czy jest wy-
starczająco dojrzały, czy zna partnera bądź partnerkę dosta-
tecznie dobrze, to tym bardziej nie powinniśmy ingerować 
w jego decyzję o zakończeniu relacji. Obowiązkowym eta-
pem sprawy o rozwód miałoby być postępowanie informa-
cyjne, w ramach którego strony miałyby być informowane 
przez sędziego lub referendarza sądowego o „indywidual-
nych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa”. Miało-
by to trwać minimum miesiąc. Odnoszę jednak wrażenie, 
że „postępowanie informacyjne” to określenie wprowadza-
jące w błąd. Tak naprawdę byłby to rodzaj obowiązkowej 
mediacji. Jako mediator sądowy zgadzam się, że mediacja 
jest często bardzo dobrym rozwiązaniem, ale nie w każdym 
przypadku. Z całą pewnością jest ona niewskazana, kie-
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dy w związku dochodzi do przemocy. 
W projekcie ustawy jest wprawdzie 
przewidziane, że do mediacji może 
nie dojść, jeśli jedno z małżonków 
jest skazane za przemoc względem 
drugiego bądź zostały mu już posta-
wione zarzuty. Często jest jednak tak, 
że osoba, która przemocy doświadcza, 
nie ma siły przechodzić przez całą 
procedurę karną – chce się po pro-
stu rozwieść i uwolnić od oprawcy. 
Takiej treści przepis może więc spowo-
dować, że będzie dochodziło do me-
diacji między przemocowcem a ofiarą. 
Nie można zapominać, że podstawo-
wą cechą mediacji jest jej dobrowol-
ność, zarówno w kwestii przystąpienia 
do niej, odstąpienia od niej na każdym 
etapie, jak i zawarcia ugody i jej tre-
ści. Tu nie ma miejsca na działanie 
wbrew sobie. Jeśli osoba doznająca 
przemocy jest pod silnym negatyw-
nym wpływem małżonka przemocow-
ca, może dojść do sytuacji, że zawrze 
ugodę ze strachu. Ze smutkiem stwier-
dzam, że projekt ten nie uwzględnia 
psychologii przemocy ani faktu, 
że na osobę jej doznającą kontakt 
z przemocowym partnerem działa pa-
raliżująco i odbiera jasność myślenia.  
Mediacja w takiej sytuacji nie powin-
na się odbywać. Jak czytamy w uza-
sadnieniu projektu, te zmiany mają 
służyć temu, żeby był czas na „wza-
jemne wyjaśnienie problemów i doj-
ście do porozumienia, by tak ważnej 
decyzji, gdy chodzi o dobro ich dzieci, 
nie podejmować pochopnie”. Mnie 
to jednak nie przekonuje. Jeśli para 
chce walczyć o swoje małżeństwo, 
to zamiast na mediację, idzie na te-
rapię. Jeśli ludzie decydują się na roz-
wód, zwłaszcza wtedy, gdy w związku 
są dzieci, to zwykle dlatego, że nie wi-
dzą już innego wyjścia. Stwierdzenie, 
że taka decyzja jest podejmowana „po-
chopnie”, jest naiwne. Ludzie są w sta-
nie wiele poświęcić dla swoich dzie-
ci. Z mojego doświadczenia wynika, 
że klienci, a zwłaszcza klientki, decy-
dują się na rozwód wtedy, gdy nie wi-
dzą już żadnej nadziei na poprawę 
ich sytuacji. Patrzą też na to, jakie kon-
sekwencje rozwód przyniesie dla dzie-
cka. Jeśli dziecko ma być świadkiem 

„piekiełka rodzinnego”, to pozostanie 
w związku nie jest wyjściem. Zgod-
nie z art. 56 §2 kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego, rozwód nie jest 
dopuszczalny, jeżeli wskutek niego 
miałoby ucierpieć dobro wspólnych 

małoletnich dzieci małżonków. Uwa-
żam ten przepis za wystarczający. 
Nie trzeba sztucznie wytwarzać kolej-
nych przeszkód. Wiele moich klientek 
latami tkwi w toksycznych relacjach 

„dla dobra dzieci”. Jedna miała poważ-
ne wątpliwości co do agresywnych 
zachowań partnera jeszcze przed ślu-
bem, ale mieli już dziecko i ze wzglę-
du na nie wzięła ślub. Choć miała 
nadzieję, że ich relacja się poprawi, 
po ślubie było tylko gorzej. Przemoc 
się nasiliła, a ostatecznie kobieta zo-
stała wyrzucona z domu oraz odse-
parowana od dziecka. I czy ona teraz 
miałaby pójść z mężem na mediację? 
Absurd. Jeśli dziecko jest świadkiem 
przemocy wobec drugiego rodzica, 
samo doznaje przemocy psychicz-
nej, a to już dużo większa trauma  
niż rozwód.

Resort planuje zmiany również 
w opłatach uiszczanych przez strony. 
Sama wysokość opłaty się nie zmieni, 
ale dziś połowa z 600 złotych, które 
trzeba zapłacić, jest zwracana, jeśli 
dojdzie do rozwodu bez orzekania 
o winie. Jeśli zmiany wejdą w życie, 
zwrot będzie możliwy tylko, jeśli 
orzeczona zostanie separacja, czy-
li de facto nie dojdzie do rozwodu. 
Jeśli to kogoś powstrzyma, to tych 
najsłabszych i najuboższych. A znam 
przypadki, w których kobiety muszą 
się zapożyczać, żeby uiścić tę opła-
tę. Pamiętajmy, że przemoc może 
mieć również wymiar ekonomiczny. 
Mam też obawy, czy zmiany nie pój-
dą dalej – w przeszłości pojawiał się 
przecież pomysł, żeby opłata sądowa 
od pozwu o rozwód wynosiła nawet 
dwa tysiące złotych.

Niewątpliwie korzystną zmianą 
przewidzianą w projekcie jest ta do-
tycząca wysokości alimentów, a kon-
kretnie wprowadzającą tzw. tabele 
alimentacyjne. Zgodnie z nią, jeżeli 
nie wytoczono innego powództwa 
o świadczenia alimentacyjne, dzie-
cku przysługiwać ma natychmiasto-
we świadczenie alimentacyjne płatne 
co miesiąc w wysokości: 21% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę wzglę-
dem jednego dziecka, 19% minimalne-
go wynagrodzenia za pracę na każde 
z dwojga dzieci, 17% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na każde 
z trojga dzieci, 15% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na każde 
z czworga dzieci i 13% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na każde 

z pięciorga i więcej dzieci pochodzą-
cych od tych samych rodziców. Jedno-
cześnie obowiązek świadczeń alimen-
tacyjnych rodziców względem dziecka, 
które nie posiada orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, ustalony orzecze-
niem sądu albo ugodą zawartą przed 
sądem lub mediatorem, wygasać 
ma z dniem ukończenia przez dzie-
cko 25 lat. Z tym dniem tytuł wyko-
nawczy stwierdzający ten obowiązek 
straci moc co do świadczeń alimenta-
cyjnych wymagalnych w przyszłości. 
Przedłużenie obowiązku świadczeń 
alimentacyjnych przez sąd możliwe 
byłoby tylko na żądanie dziecka, które 
ze względu na wyjątkowe okoliczności 
nadal nie byłoby w stanie utrzymać się 
samodzielnie. Z punktu widzenia ro-
dziców jest to rozwiązanie korzyst-
ne – często nie wiedzą oni, że sami 
muszą się postarać, aby zdjąć z siebie 
w pewnym momencie obowiązek ali-
mentacyjny. Niestety dobre rozwią-
zania giną wśród tych, które uderzą 
w osoby w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej i rodzinnej. Ofiary przemo-
cy, które będą zmuszane do przejścia 
przez trudny oraz długotrwały kar-
ny proces sądowy, jeśli będą chciały 
uniknąć konfrontacji z przemocow-
cem podczas mediacji przed rozpra-
wą rozwodową. A przecież przemoc 
ma różne oblicza i nie ma pewności, 
że ofiarom przemocy seksualnej, eko-
nomicznej czy psychicznej uda się 
osiągnąć sprawiedliwość. Samo postę-
powanie informacyjne wydłuży pro-
ces rozwodowy o co najmniej miesiąc, 
a jeśli wcześniej jedna ze stron będzie 
chciała udowodnić przemoc, to bę-
dzie to trwało jeszcze dłużej. Resort 
uzasadnia zmiany Konstytucją RP, 
która „nakazuje podejmowanie przez 
państwo takich działań, które umac-
niają więzi między osobami tworzący-
mi rodzinę, a zwłaszcza więzi istnie-
jące między rodzicami i dziećmi oraz 
między małżonkami”. O ile przepis 
o ochronie rodziny jest ważny, o tyle 
nie można go analizować w oderwa-
niu od innych przepisów Konstytucji 
RP – prawie do ochrony życia pry-
watnego i rodzinnego, przyrodzonej 
oraz niezbywalnej godności, którą 
państwo powinno chronić, zakazu 
dyskryminacji czy wolności decy-
dowania o swoim życiu osobistym. 
Ten projekt uderza w te wszystkie 
wartości. Ochrona rodziny – owszem.  
Ale nie za wszelką cenę. 
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Prawnicza  
aplikacja uniwersytecka 
jak „bumerang”

CO PEWIEN CZAS POJAWIA SIĘ W MINISTERSTWIE 

SPRAWIEDLIWOŚCI PROJEKT TZW. PRAWNICZEJ APLIKACJI 

UNIWERSYTECKIEJ. CZY BYŁOBY TO DOBRE ROZWIĄZANIE –  

OCENIA DR MARIUSZ OLĘŻAŁEK, ADWOKAT I JEDNOCZEŚNIE 

DZIEKAN PRAWA I ADMINISTRACJI AKADEMII  

HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ŁODZI.

dr mariusz olężałek 
/ adwokat, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej 
w Łodzi, członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, Komisji 
ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz  Komisji ds. Interwencji 
i Praktyki Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, 
dziekan Prawa i Administracji Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w zakresie ustanowienia prawniczej aplikacji uniwersy-
teckiej nr BKSP-144-IX-508/21 została złożona do Sejmu 
20.09.2021 r. To już kolejny pomysł na tego typu aplika-
cję, Ministerstwo Sprawiedliwości co kilka lat sygnalizu-
je bowiem chęć wprowadzenia jej w życie. Już w lutym 
2018 r. w Interpelacji nr 20209 do Ministra Sprawiedli-
wości w sprawie zmiany modelu kształcenia kandydatów 
na radców prawnych i adwokatów chciano ją powołać, 
by wynosiła dwa lata i była prowadzona przez niektóre 
tylko uniwersytety, co miało zapewnić jej „elitarność”.

W obydwu projektach, w tym w petycji z września 
2021 r., wiele jest jednak niewiadomych. Wskazuje się, 
że tzw. aplikacja korporacyjna jest droga, a aplikanci mu-
szą ponosić koszty dojazdu, zakupu książek i innych nie-
zbędnych do kształcenia materiałów. Dodatkowo powołano 
w uzasadnieniu wprowadzenia przedmiotowej aplikacji, 
że także niejednokrotnie muszą ponosić koszty wynaj-
mu pokoju bądź mieszkania w jednym z dużych miast 
lub koszty zakwaterowania w hotelu podczas odbywania 
zajęć. Aplikanci mieliby otrzymywać comiesięczne stypen-
dium na wzór doktoranckiego (np. 2500 zł). Dodatkowo 
kandydaci na aplikację uniwersytecką mieliby przystępo-
wać do „normalnego” egzaminu wstępnego na aplikację, 
a następnie osoby z najwyższym wynikiem punktowym 
(np. 10 – 20% osób zdających egzamin wstępny w danej iz-
bie) miałoby mieć możliwość jej odbywania. Zapomniano 
jednakże tutaj przykładowo wskazać, że od połowy mar-
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ca 2020 r. do chwili obecnej w prze-
ważającej części aplikanci mieli albo 
szkolenie online, albo co najmniej 
hybrydowe. Ponadto nie można za-
pominać, że m.in. tym, co różni apli-
kacje korporacyjne od kształcenia 
przyszłych sędziów i prokuratorów, 
to kwestia braku dotacji ministerial-
nej na kształcenie aplikantów. Wy-
sokość opłaty rocznej jest określana 
w drodze rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z uwzględnieniem 

„zapewnienia aplikantom właściwe-
go poziomu wykształcenia”. Istnieje 
także, co autorzy zdają się celowo 
przemilczać, możliwość zwolnienia 
z ponoszenia opłaty rocznej w całości 
lub w części, a także odroczenie płat-
ności lub rozłożenie na raty. Nie moż-
na ponadto zgodzić się z argumentem, 
że są różnice w programie kształce-
nia pomiędzy różnymi aplikacjami 
korporacyjnym, bowiem to właśnie 
wynika ze specyfiki danego zawodu 
prawniczego.

Już patrząc wstępnie na przed-
stawione propozycje, istnieje dużo 
wątpliwości i znaków zapytania. 
Po pierwsze (idąc za propozycją z lu-
tego 2018 r.), dlaczego tylko wybrane 
uniwersytety miałyby mieć możliwość 
kształcenia w ramach tzw. aplikacji 
uniwersyteckiej? Kto dokonywałby 
wyboru tych ośrodków, a następnie 
w jaki sposób dobierana byłaby kadra 
dydaktyczna? Z perspektywy wielolet-
niego Dziekana Prawa i Administra-
cji na uczelni wyższej widzę bardzo 
duży problem natury uniwersyteckiej. 
Do chwili obecnej większość państwo-
wych uczelni – uniwersyteckich wy-

działów prawa i administracji – przy-
gotowuje studentów do „wkuwania” 
przepisów prawa, zamiast uczyć sto-
sować je w praktyce. Nie jest to „go-
łosłowne”, co wskazuję, są to bowiem 
profile ogólnoakademickie. Jeżeli do-
dać tutaj, że większość kadry nie miała 
nigdy do czynienia z praktyką, należy 
sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście 
byłoby to rzetelne przygotowanie 
do danego zawodu prawniczego. 

Z kolei zajęcia na profilach prak-
tycznych jednolitych studiów magi-
sterskich kierunku prawo – którym 
mam zaszczyt kierować – cechują się 
tym, że ponad 50% z nich odbywają 
się w formie warsztatów, ćwiczeń, la-
boratoriów i konwersatoriów. To właś-
nie na nich kładzie się na praktyczną 
formę stosowania prawa, tj. rozwiązy-
wania kazusów. Przeprowadza się stale 
symulacje rozpraw sądowych w bu-
dynkach sądów, a kadrę tworzą spe-
cjaliści – praktycy prawa. To właśnie 
pod ich nadzorem studenci przygo-
towują różnego rodzaju pisma proce-
sowe, mowy końcowe, dzięki którym 
nabywają niezwykle cenne umiejęt-
ności praktyczne, pożądane obecnie 
podczas odbywania każdej z aplika-
cji. Mimo pewności, że wykładowcy 
na Wydziale, którym od wielu lat kie-
ruję, w 100% prawidłowo i na najwyż-
szym poziomie przygotowałaby osoby 
do wykonywania zawodu w ramach 
tzw. aplikacji uniwersyteckiej, jestem 
przeciwny tego typu rozwiązaniom.

Dokonując dalszej oceny, mogę 
powiedzieć, że jestem tutaj całko-
wicie obiektywny, jestem bowiem 
adwokatem stale czynnie wykonują-

cym ten zawód i jednocześnie osobą, 
która nieprzerwanie działa nauko-
wo i dydaktycznie. Prowadzę zajęcia 
dla aplikantów i wiem, jaka nastąpiła 
zmiana w tej kwestii w ciągu ostatnich 
kilku lat. Należy wyraźnie podkre-
ślić, że zdajemy sobie sprawę z niżów 
demograficznych, które występują 
od wielu lat. W związku z tym pod-
jęliśmy – i nadal podejmujemy – od-
powiednie działania, by aplikanci byli 
kształceni na najwyższym poziomie. 
W tym celu przeprowadza się nie tyl-
ko coroczną weryfikację wykładow-
ców, lecz także choćby wprowadzenie 
większej liczby zajęć praktycznych 
podczas szkoleń stacjonarnych i wy-
jazdowych. Ostatnio wprowadzono 
egzaminy próbne dla aplikantów. 

Można wskazywać wiele jeszcze ar-
gumentów za negatywnym aspektem 
wprowadzenia prawniczej aplikacji 
uniwersyteckiej – ale lepiej byłoby 
to uczynić, gdyby przedstawiony 
był dokładny program i w pełni przej-
rzysty projekt takiej ustawy, a nie tyl-
ko jego ogólne cele oraz założenia. 
Tak naprawdę odbywanie tego typu 
aplikacji na uniwersytecie nigdy 
nie zastąpi tej, odbywanej „pod okiem 
patrona”. Na szczęście podobne zdanie 
posiada m.in. Biuro Analiz Sejmowych 
Kancelarii Sejmu, które w opinii praw-
nej na temat petycji nr BKSP-144-
IX-508/21 w sprawie „ustanowienia 
prawniczej aplikacji uniwersyteckiej” 
(BAS-WAP-2626/21), negatywnie 
odnosi się do przedmiotowych pro-
pozycji i wskazuje, że podjęcie dzia-
łań wybiórczych działań legislacyjnej 
w tej kwestii „wydaje się niecelowe”. 
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Prawo  
w literaturze
„KUPIEC WENECKI” WILLIAMA SHAKESPEARE’A

WAŻNYM KIERUNKIEM BADAŃ WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE 

PRAWNICZEJ JEST NURT OKREŚLANY JAKO „PRAWO W LITERATURZE” 

(LAW IN LITERATURE), W RAMACH KTÓREGO PODEJMUJE 

SIĘ REFLEKSJĘ NA TEMAT WZAJEMNEJ RELACJI MIĘDZY PRAWEM 

A LITERATURĄ ORAZ ZNACZENIA BADAŃ LITERATURY W DYSKUSJI 

DOTYCZĄCEJ PRAWA.  
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karol gregorczuk
/ adwokat,  Izba Adwokacka w Gdańsku

Jednym z bardziej znanych twór-
ców, którzy w swoich utworach 
poruszali  zagadnienia prawne, 
był słynny angielski dramaturg  
William Shakespeare. Według ame-
rykańskiego adwokata Daniela Korn-
steina każdy prawnik powinien czy-
tać sztuki Shakespeare’a ze względu 
na piękno języka i trwałą siłę prze-
kazu jego dzieł. Dzięki temu praw-
nicy mogą ćwiczyć warsztat poprzez 
odkrywanie ukrytych znaczeń i niu-
ansów w utworach literackich. Warto 
podkreślić, że sztuki mistrza ze Strat-
fordu są cytowane nawet w uzasad-
nieniach orzeczeń Sądu Najwyższe-
go USA, Trybunału Sprawiedliwości 
UE oraz Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka.

Kupiec wenecki (The Merchant 
of Venice) to komedia napisana przez 
Shakespeare’a w latach 1596 – 1598 r., 
w której przedstawiono scenę roz-
prawy sądowej toczącej się przed 
weneckim dożą, mającym rozstrzyg-
nąć spór o zwrot pożyczki. Tytu-
łowy kupiec, Antonio, chce pomóc 
przyjacielowi, Bassanio, w stara-
niach o rękę zamożnej panny Porcji.  
Obaj uzgadniają, że Bassanio podpi-
sze umowę pożyczki na kwotę 3000 
dukatów z żydowskim lichwiarzem 
Shylockiem, za którą Antonio udzieli 
poręczenia. Antonio inwestuje cały 
swój kapitał w przewóz towarów dro-
gą morską, jednocześnie zobowiązu-
je się zwrócić zaległą kwotę po po-
wrocie swoich statków do Wenecji. 
Na żądanie Shylocka  –  w przypad-
ku nieuregulowania długu  –  wie-
rzyciel będzie miał prawo domagać 
się od poręczyciela funta jego cia-
ła. Po pewnym czasie okazuje się, 
że wszystkie statki Antonia zatonęły, 
przez co traci on możliwość zwrotu  
pożyczki.

W związku z zaistniałymi okolicz-
nościami Shylock decyduje się zło-
żyć pozew do sądu, aby domagać się 
od poręczyciela wykonania umowy, 
przy czym zamiast pieniędzy chce 
otrzymać funt ciała Antonia: „(…) 
funt ciała / Którego żądam, został 
zakupiony / Za znaczną sumę, jest 
moją własnością / I chce go mieć. 
A jeśli odmówicie, / Hańba waszemu 
prawu! Każda z ustaw / Weneckich 
stanie się świstkiem papieru” (cyt. 

„Kupiec wenecki”, tłum. S. Barańczak, 
2004). W celu rozstrzygnięcia swo-
ich wątpliwości wenecki doża kieru-
jący rozprawą prosi biegłego prawnika 
Bellario o wydanie opinii w sprawie. 
Okazuje się, że to narzeczona Bassa-
nio Porcja, używając podstępu, udaje 
uczonego prawnika w męskim prze-
braniu, aby pomóc Antoniemu. Porcja 
nakłania Shylocka do zmiany stanowi-
ska, odwołując się do jego sumienia: 

„Do miłosierdzia nie można przymu-
sić: / Ono opada jak ciepły deszcz 
z nieba, / Błogosławieństwo przy-
nosząc podwójne  –  Temu, kto daje, 
i temu, kto bierze. / Najpotężniejsza 
z potęg tego świata, / Królom przy-
stoi bardziej niż korona” (cyt. „Kupiec 
wenecki”, tłum. S. Barańczak, 2004). 

W sztuce pojawia się ważki prob-
lem interpretacji prawa, które może 
być odczytywane albo ściśle literal-
nie (sprawiedliwość formalna), albo 
w kontekście określonych warto-
ści (zasady słuszności). W czasach 
Shakespeare’a angielskie sądy, które 
orzekały na podstawie prawa zwy-
czajowego (common law), opierały 
się na jego dosłownej interpretacji, 
co powodowało nadmierną petryfika-
cję orzecznictwa i brak elastyczności 
prawa. Takie podejście jest reprezento-
wane przez lichwiarza Shylocka, trzy-
mającego się przede wszystkim litery 
prawa, poszukującego sprawiedliwości 
opartej na zemście, a nie uczciwości. 
Jak słusznie zauważył Alexis Tocqeu-
ville: „nie ma kraju, w którym prawo 
byłoby w stanie przewidzieć wszystkie 
sytuacje, a instytucje polityczne mogły 
zastąpić bez reszty rozum i obyczaje” 
(cyt. O demokracji w Ameryce, tłum. 
B. Janicka i M. Król, 2005). Potrzeba 
uwzględnienia w angielskim orzecz-
nictwie bardziej ogólnych, niefor-
malnych zasad przyczyniła się do po-

wstania sądownictwa kanclerskiego, 
które rozstrzygało sprawy cywilne 
na podstawie zasad słuszności (equi-
ty), tym samym podstawą wyrokowa-
nia nie były przesłanki stricte prawne, 
ale moralne. Opisane podejście jest 
bliskie interpretacji przyjętej przez 
Porcję, przeciwstawiającej ślepemu 
odwetowi ideał chrześcijańskiego 
miłosierdzia.

W ocenie Michaela J. Willsona „język 
Shakespeare’a jest oknem do naszych 
serc. Poprzez to okno prawnicy mogą 
zobaczyć, w jaki sposób »miłosier-
dzie« wspomaga ideę sprawiedliwości” 
(cyt. View of Justice in Shakespeare’s…, 
1993). Odczytując problematykę Kup-
ca weneckiego w kontekście współ-
czesnego dyskursu prawniczego, 
zastanawiające jest to, w jaki spo-
sób relacja między sprawiedliwością  
a miłosierdziem odzwierciedla się 
w działalności orzeczniczej. Moż-
na się zgodzić z tezą, że sędzia po-
winien być w czasie wyrokowania 
sprawiedliwy, ale czy to samo odno-
si się do miłosierdzia? Sprawiedli-
wość jest często kojarzona z odpłatą 
za wyrządzoną szkodę, taka perspek-
tywa wydaje się jednak zbyt wą-
ska, abstrahując już od moralnego 
wymiaru prawa. Dyskrecjonalna  
władza sędziego pozwala mu prze-
cież podejmować decyzje w sposób 
nieskrępowany konkretnymi nor-
mami prawa, co jednak nie oznacza 
dowolności. W tym obszarze straż-
nicy Temidy mają możliwość bez-
pośredniego odwołania się do zasad 
słuszności, np. w celu rekonstruk-
cji znaczenia klauzul generalnych 
w konkretnych przypadkach są-
dowych, rozstrzygnięcia trudnego 
przypadku sądowego (hard case), 
w sytuacji sędziowskiego nieposłu-
szeństwa wobec władzy ustawodawczej  
lub wykonawczej. 

Na koniec, ku refleksji, warto jesz-
cze raz przytoczyć fragment opisanej 
sztuki: „Wiedz: hartowały je płomie-
nie; / Podobnie tylko doświadcze-
nie / Kształci sąd, daje zrozumienie / 
Prawdy, odsłania nam korzenie / Błę-
du – a życia przedstawienie, / Choćby 
wyjaśniać je uczenie, / Zyskuje sens 
w ostatniej scenie. / Wcześniej  –  wi-
dzimy tylko cienie” (cyt. „Kupiec we-
necki”, tłum. S. Barańczak, 2004). 
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TRUDNO JEST MÓWIĆ O MEDIACJI, NIE CZYNIĄC NAJPIERW 

PEWNYCH BARDZIEJ OGÓLNYCH ROZWAŻAŃ. 

1 R.L. Kidder, The End of the Road? Problems in the Analysis of Disputes, Law and Society Review 1980/81, nr 15, s. 722; cyt. za: A. Korybski, 
Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993, s. 16; Na pogląd ten powołuje się również: M. Myślińska, Mediator w polskim 
porządku prawnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 2.

2 A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993, s. 18; J. Mucha, Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu 
społecznego we współczesnych teoriach zachodnich, Warszawa 1978, s. 25.

3 Jossey-Bass, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco, 2003, 3rd Edition, która została opublikowana 
w Polsce w 2009 r. pod tytułem: Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, A. Cybulko (tłum.), M. Zieliński (tłum.), Warszawa: 
Wolters Kluwer Polska, 2009

adw. emilia biernacka
/ adwokat, mediator, ACM Łódź

W i e my,  c z y m  j e s t  m e d i a c j a . 
Z pewnością też mamy poczucie, 
że pochodzenia tego słowa – jak więk-
szości terminów prawniczych – po-
szukiwać należy w języku łacińskim. 
Nie mylimy się – łacińskie mediare 
oznacza‘być w środku, pośredniczyć’. 
Łacińskie medius oznacza nie tyl-
ko środkowy, lecz także bezstronny. 
Oczywiście w tym miejscu mogła-
bym zacząć się zastanawiać, jakie 
są jej zalety czy też wady. Chciała-
bym jednakże w niniejszym artyku-
le podejść do niej troszeczkę z in-
nej – być może mało uświadamianej 
przez nas samych – strony. 

Dlaczego to „pośredniczenie” jest 
tak bardzo potrzebne w relacjach ludz-
kich? Albowiem od zawsze ludziom to-
warzyszył konflikt. Definicji konfliktu 
można znaleźć wiele – mam poczucie, 
że ile osób na ten temat będzie dywa-
gować, tyle różnorakich definicji może 
powstać. Wydaje się, że jest tak dlate-
go, że konflikt uważany jest za pew-
ne zjawisko kulturowe, które może 
być w różnoraki sposób (z punktu 
widzenia czy też stosownie do zakresu 

postawionego problemu badawcze-
go) ujmowane. Można z pewnością 
powiedzieć, że „wszystkie interakcje 
społeczne stanowią potencjalne źród-
ło konfliktów”1. Wiemy o tym zarów-
no z kart historii, jak i z otaczającej 
nas rzeczywistości. Dobitnym przykła-
dem może być propagowanie określo-
nych poglądów, które może wzbudzić 
w ludziach silne emocje i doprowadzić 
choćby do rozłamu więzi rodzinnych. 
Nie chcąc być górnolotną, mogę powie-
dzieć, że nawet w relacjach z najbliższy-
mi „przekomarzanie się” o to, kto dziś 
wynosi śmieci – w określonych warun-
kach i okolicznościach – może przero-
dzić się w konflikt. 

Koncepcji konfliktu jest wiele2. My-
ślę jednak, że najprostsze jest stwier-
dzenie, że z konfliktem mamy do czy-
nienia, gdy w relacji interpersonalnej 
dojdzie do pojawienia się sprzecznych 
lub konkurencyjnych interesów. Nie-
zgodność interesów nie wyczerpuje 
jednak pojęcia konfliktu. Może on bo-
wiem wynikać również z różnic prze-
konań, emocji czy niezgodności inten-
cji. Jedynie tytułem wtrącenia warto 
w tym miejscu odnotować, że na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesięciu lat po-
glądy na konflikt ewaluowały – począt-
kowo postrzegany był wyłącznie jako 
szkodliwy, dziś – próbuje się dostrzegać 
jego pozytywne aspekty. Oczywiste 
jest, że jakikolwiek rodzaj współpracy 
z kimś, z kim jesteśmy w konflikcie, jest 
wybitnie trudny – jeśli nie niemożliwy. 
Patrząc jednakże na konflikt w nieco 
szerszym aspekcie – ten np. o wyższe 
stanowisko może pobudzać do działa-

nia, być źródłem pozytywnej motywa-
cji. Osobiście stoję jednak na stanowi-
sku, że zagrożenia płynące z konfliktu 
są zdecydowanie większe niż ewentu-
alne korzyści. 

Przy mówieniu o konflikcie war-
to – dla jego najlepszego zobrazowa-
nia – posłużyć się tzw. kołem konfliktu 
Moore’a3. Wyróżnił on pięć jego rodza-
jów w postaci konfliktu:
• danych,
• interesów,
• strukturalnego,
• wartości 
• relacji. 

Spróbuję nieco przedmiotowe rodzaje 
konfliktu przybliżyć. 

Konflikt danych to sytuacja braku 
wiedzy, braku informacji czy też błęd-
nego rozumienia danego stanu rzeczy 
bądź sytuacji, zjawiska. Bardzo często 
się z nim spotykamy. Ile razy jest tak, 
że klient próbuje nas przekonać do swo-
ich racji, bo wyczytał coś w internecie? 
Każdy z nas miał takie sytuacje. Chyba 
najbardziej powszechnym mitem, z ja-
kim mamy do czynienia, jest ten, że jeśli 
ustalę winę drugiego współmałżonka 
w rozwodzie, to więcej dostanę w po-
dziale majątku. Wiemy, że te instytucje 
są od siebie niezależne; nasi klien-
ci – rzadko są tego świadomi. 

Konflikt interesów może być: rze-
czowy (pieniądze, czas, inne dobra 
ważne dla każdej ze stron), procedu-
ralny (sprowadzający się do różnego 
postrzegania jak powinien przebiegać 
określony proces) czy też psychologicz-
ny (zaufania, szacunku, uczciwości). 

Mediacja –  
wprowadzenie do rozważań 

MEDIUJMY
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Niektórzy twierdzą, że jest to konflikt 
potrzeb stron. Każda – w określonej sfe-
rze – ma inne potrzeby – dla jednych 
będą to np. szybkie pieniądze, a dla in-
nych uczciwe zakończenie sporu. Ileż 
to razy spotykamy się z sytuacją przed-
siębiorcy, który szybko chce odzyskać 
pieniądze za wykonaną usługę a druga 
strona się z tą zapłatą opóźnia? Warto 
wtedy poświęcić czas na znalezienie 
wspólnej płaszczyzny – czy też wspól-
nego priorytetu. Bardzo często się bo-
wiem okazuje, że dłużnik naszego klien-
ta w ogóle nie kwestionuje wysokości 
zapłaty, ale po prostu ma przejściowe 
problemy z płynnością finansową. Usta-
lenie, że zapłata jest należna, doprowa-
dza do wyciszenia konfliktu i daje możli-
wość jego konsensualnego rozwiązania. 

Konflikt strukturalny można po-
krótce sprowadzić do problemów 
na płaszczyźnie określenia ról, podzia-
łu kompetencji, nierównego rozkładu 
sił. To konflikt najczęściej tkwiący 
w środku jakiejś organizacji, zakładu 
pracy. Często spotykamy się z sytua-
cjami przerzucania nawzajem odpo-
wiedzialności między ludźmi. Znamy 
też takie, gdy mamy zakład pracy, osoby 
odpowiedzialne za dział napraw i osoby 
odpowiedzialne za przestrzeganie prze-
pisów bhp oraz szefa, który z założe-
nia – za tzw. zbędne rzeczy (np. system 
czujek przeciwpożarowych) nie chce 
płacić. Tego rodzaju konflikty nie są ła-
twe do rozwiązania, ale nie niemożliwe. 
Czasem wystarczy przedstawić proste 
zestawienie kosztów rocznych napraw 
wynikających z drobnych pożarów 
wybuchających w zakładzie pracy 
z kosztami zakupu systemu czujek 
przeciwpożarowych (który spowo-
duje dodatkowo obniżenie kosztów 
ubezpieczenia) i problem rozwiązuje 
się sam, kładąc kres konfliktowi mię-
dzy szefem a poszczególnymi działami 
firmy. Oczywiście czasem proces wy-
pracowywania rozwiązania jest dużo 
bardziej skomplikowany, ale dzięki po-
znaniu jego źródeł – można osiągnąć 
konsensus. 

Konflikt relacji określany jest mia-
nem konfliktu pozornego. Mamy 
z nim do czynienia gdy w grę wcho-
dzą: stereotypy, silne emocje, zła ko-
munikacja czy też błędna percepcja. 
Na tym rodzaju konfliktu chciałabym 
się nieco dłużej zatrzymać. To rodzaj, 
który – zwłaszcza w dzisiejszych cza-
sach – jest widoczny bardzo wyraźnie. 
Nie ma on de facto obiektywnej przy-

czyny, obiektywnego podłoża, a wyni-
ka z interpersonalnych animozji. Każda 
animozja, niechęć do drugiego czło-
wieka czy też grupy ludzi, wywołuje 
wysoki poziom emocji, emocji, od któ-
rych można się uzależnić. Uzależnie-
nie prowadzi do – co jasne – eskalacji 
konfliktu. W mojej ocenie najgorsze 
są stereotypy, a ich wzmacnianie przez 
odgórny przekaz jest czymś, na co zgody 
być nie może. Gdzieś w naszej świado-
mości „pokutuje” czy też może pokuto-
wać myślenie, że domeną kobiety jest 
opieka nad domem i takie poczucie, 
że miłość jest tylko między kobietą 
i mężczyzną. To są stereotypy. Podobnie 
jak ten, że kobieta ma obowiązek rodzić 
dzieci. Na szczęście rozwój cywilizacyj-
ny stereotypy te obalił. Kobiety nie tyl-
ko zyskały prawa wyborcze, lecz także 
zaczęły zajmować eksponowane stano-
wiska w pracy czy też na płaszczyźnie 
międzynarodowej i politycznej. Osoby 
nieheteronormatywne zaczęły w koń-
cu stawać się normalnym elementem 
naszej rzeczywistości – czy to społecz-
nej, czy politycznej. W tym miejscu 
przypomnieć należy, że zjawisko nie-
heteronormatywności znamy co naj-
mniej od czasów starożytnego Rzymu 
(poruszając się na płaszczyźnie kultury 
europejskiej). My jako adwokaci wiemy, 
że każdemu człowiekowi – niezależnie 
od jego przynależności do określonej 
płci, rasy, kultury etc. należy się godność, 
która każdemu człowiekowi przynależ-
na jest od urodzenia, godność, która jest 
podstawą do wywiedzenia z niej praw 
podstawowych każdemu człowiekowi 
przynależnych. Tkwienie w stereoty-
pach, ich podsycanie czy nawet przy-
pominanie jest zjawiskiem wysoce 
niebezpiecznym, albowiem rodzi po-
zbawione racjonalnych powodów kon-
flikty – konflikty, którym w pewnym 
momencie ich nasilenia praktycznie 
nie daje się przeciwdziałać. Konflikty, 
które w sprzyjającej rzeczywistości do-
prowadziły do II wojny światowej – ste-
reotypowe wykluczanie społeczności 
żydowskiej, osób o niearyjskim wy-
glądzie – wiemy, czym się skończyło. 
Tego rodzaju konfliktom  –  w mojej 
ocenie – trzeba jak najszybciej kłaść 
kres, albowiem wykluczanie na jakiej-
kolwiek płaszczyźnie może prowadzić 
do tragedii  –  czy to jednostkowych, 
czy to o znacznie szerszym charakterze. 

Warto jeszcze w tym miejscu dla po-
rządku powiedzieć, czym są konflikty 
wartości. W mojej ocenie są niejako po-

kłosiem konfliktów pozornych, o któ-
rych mowa była powyżej. Podwalina-
mi tego rodzaju konfliktów są różnice 
światopoglądowe, etyczne, religijne 
czy też na płaszczyźnie wartości dnia 
codziennego (zwyczaje i konwenanse). 
Konflikty te bardzo szybko wchodzą 
na poziom ekspiacji, czego dobrym 
przykładem jest konflikt palestyńsko-

-izraelski czy też w ogóle konflikt 
między światem chrześcijańskim 
i muzułmańskim. Oczywiste jest że wy-
kształconego u człowieka światopoglą-
du nie da się zmienić z dnia na dzień. 
Wydaje mi się jednak, że coś jest 
w starym powiedzeniu, że „tylko krowa 
nie zmienia poglądów”. Nawet na pozio-
mie tak ukształtowanym i stanowiącym 
opokę jak światopogląd – w sporze z in-
nym – można przy użyciu dialogu zna-
leźć elementy wspólne. Najlepszym tego 
przykładem jest powoli i ociężale pro-
pagowany ekumenizm, który stanowi 
próbę wypracowania choćby kilku dog-
matów wspólnych dla wszystkich religii. 

Czasem nie uświadamiamy sobie, 
do czego może prowadzić drobny kon-
flikt. Często nawet sobie nie jesteśmy 
w stanie sobie uświadomić, że jeste-
śmy w konflikt uwikłani. Przypomnieć 
w tym miejscu należy, że każdy 
z nas  –  będąc człowiekiem  –  swoją 
sytuację widzi wyłącznie subiektyw-
nie – z naszej własnej perspektywy. Naj-
częściej nie widzimy czy też nie chcemy 
dostrzec perspektywy widzenia drugie-
go człowieka, łatwiej i bardziej komfor-
towo jest bowiem widzieć się w roli tych 
pokrzywdzonych. To oczywiście zro-
zumiałe – każdy z nas woli się tak czuć. 
Niemniej jednak miarą odpowiedzial-
ności za naszych klientów – niezależnie 
od tego, czy występujemy w roli ich ad-
wokatów, czy mediujemy między stro-
nami – jest to, by próbować ze wszech 
miar podejmować działania mające 
na celu deeskalowanie konfliktu. Jako 
mediatorzy, niezależni i bezstronni, 
mamy większe możliwości działania. 
Nie jesteśmy bowiem związani stano-
wiskiem żadnej ze stron. Winniśmy 
poszukiwać w mediacji remedium 
na otaczające nas konflikty. Oczywi-
ście zdarzają się jednostki, które zdol-
ności do zwykłej rozmowy – a co do-
piero do mediacji – nie mają, jednakże 
w tej dziwnej rzeczywistości, w której 
przyszło nam żyć kierujmy się zasadą, 
że rozmowa, mediacja jest jedną z naj-
właściwszych dróg, którą powinniśmy 
podążać. 
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opracował:

andrzej śmigielski
/ adwokat, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi

Gwarantem należytego wykonywania zawodu adwokata jest 
przestrzegane pryncypiów ujętych w Zbiorze Zasad Etyki 
Adwokackiej i Godności Zawodu (zwanych dalej ZEA). Wa-
runkiem sine qua non przestrzegania norm etycznych jest 
znajomość stosowania w praktyce Zasad Etyki Adwokackiej. 
Niniejsze opracowanie ma za cel przedstawienie ugrunto-
wanego przez lata orzecznictwa dyscyplinarnego, zwłaszcza 
orzeczeń Wpższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Sądu Naj-
wyższego rozpoznającego kasację od orzeczeń Wyższego 
Sądu Dyscyplinarnego, ale także sądów dyscyplinarnych 
poszczególnych izb adwokackich. Orzecznictwo cytowane 
m.in. na podstawie komentarza do Zbiór Zasad Etyki Ad-
wokackiej i Godności Zawodu Jerzego Naumana. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ APLIKANTA 
ADWOKACKIEGO 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo do pracy aplikanta 
adwokackiego w kancelarii adwokackiej stanowi poważne 
naruszenie obowiązków zawodowych i uzasadnia wymie-
rzenie mu surowej kary dyscyplinarnej – orz. SD IA w War-
szawie z 10.07.1976 r., SD 5/76.

ZEA MAJĄ ZASTOSOWANIE TAKŻE 
DO ADWOKATÓW NIEWYKONUJĄCYCH ZAWODU
Naruszeniem dyscyplinarnym jest pełnienie funkcji obrońcy 
i prowadzenie kancelarii adwokata wpisanego na listę adwo-
katów niewykonujących zawodu, a więc nieuprawnionego 
do obrony – orz. SD IA w Warszawie z 15.05.2010 r., SD 7/10.

BEZPRAWNE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA 
KARNEGO
Obwiniony w rażący sposób naruszył zasady etyki i godności 
zawodu adwokackiego w ten sposób, że wspólnie i w porozu-
mieniu z innymi nieustalonymi osobami w celu utrudnienia 
postępowania karnego prowadzonego przeciwko osadzone-
mu wniósł na teren aresztu śledczego telefon komórkowy, 
ładowarkę, kasety dyktafonowe i sam dyktafon, umożliwiając 
tymczasowo aresztowanemu kontakt z osobami pozostający-
mi na wolności i z tego względu orzeczono jedyną możliwą 
karę, tj. karę wydalenia z adwokatury – orz. SD IA w War-
szawie z 25.2.2006 r., SD 3/06.

GROŻENIE ZŁOŻENIEM ZAWIADOMIENIA 
DO PROKURATURY
Wyższy Sąd Dyscyplinarny w orzeczeniu z dnia 29.9.2007 r., 
WSD 98/06, orzekł karę zawieszenia w czynnościach zawo-
dowych na okres 4 lat za to, że adwokat groził złożeniem 
do prokuratury oraz powiadomieniem zwierzchnich orga-
nów PZU o popełnieniu przestępstwa przez pracownika 
ubezpieczyciela. 

Rażącym naruszeniem §16 ZEA jest sugerowanie przez 
obwinioną, że jeżeli nie spełni żądań jej mocodawczyni 
to adwokatowi grozi postępowanie karne i dyscyplinarne, 
dodając, iż ona nie ryzykowałaby utratą prawa wykonywania 
zawodu.

SKAZANIE ZA PRZESTĘPSTWO 
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
Samo skazanie za przestępstwo nie może prowadzić do po-
ciągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, która uza-
leżniona jest od istoty czynu sprawcy, w tym zwłaszcza tego, 
jaka była postać strony podmiotowej i materialna treść czy-
nu. Czyny nieumyślne o nieznacznym stopniu społecznej 
szkodliwości, niezwiązane z wykonywaniem zawodu ad-
wokata nie zawsze rodzą odpowiedzialność dyscyplinarną, 
która w zakresie przesłanki materialnej treści czynu oceniana 
jest w kontekście innych kwantyfikatorów niż w wypadku 
pociągania do odpowiedzialności karnej – wyrok Sądu Naj-
wyższego – Izba Karna z dnia 5.04.2018 r.

Dopuszczenie się popełnienia przestępstwa pospolite-
go w związku z wykonywaniem czynności zawodowych 
adwokata, biorąc pod uwagę dużą wagę czynu, uzasadnia 
wymierzenie najsurowszej kary dyscyplinarnej – orzecze-
nie SD IA w Zielonej Górze z 4.06.2009 r., SD 34/08 oraz 
WSD z 26.06.2010 r., WSD 93/09.

Nadużycie wykonywanego zawodu adwokata przy po-
pełnieniu przestępstwa umyślnego płatnej protekcji z istoty 
swojej pociąga za sobą utratę przymiotu nieskazitelności 
charakteru oraz rękojmi prawidłowego wykonywania zawo-
du i uzasadnia wymierzenie kary dyscyplinarnej wydalenia 
z adwokatury – orzeczenie WSD z 22.02.2014 r., WSD 88/13.

Adwokat, który dopuścił się przestępstwa podżegania 
do składania fałszywych zeznań, rażąco naruszył ZEA po-
stanowienie WSD z 3.03.2014 r., WSD 16/14.

PANOWANIE NAD EMOCJAMI
Adwokat powinien zawsze, a szczególnie w czasie wykony-
wania zawodu, panować nad swoimi emocjami, tym bardziej 
że replika miała charakter pisemny, a nie wynikała z potrzeby 
natychmiastowej odpowiedzi na słowną wymianę zdań – orz. 
WSD z 18.04.2015 r., WSD 12/15.

Cechy subiektywne, jak poglądy, uprzedzenia czy nad-
mierna emocjonalność, nie mogą w niczym usprawiedli-
wiać obwinionego, gdyż jako adwokat winien zawsze pa-
nować nad swoimi emocjami – orz. WSD z 28.10.2017 r., 
WSD 148/16.

Przegląd orzecznictwa dyscyplinarnego 
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PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW  
NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Adwokat znieważał najwyższe władze państwowe, nawoły-
wał do stosowania przemocy i samosądów, wyrażał pogar-
dę dla mniejszości seksualnych. Część zdjęć i komentarzy 
publikowanych przez obwinionego miała charakter rasi-
stowski. Treści prezentowane w Internecie przez adwokata 
godzą w dobre imię adwokatury. Adwokat nie może używać 
mowy nienawiści i podżegać do popełniania przestępstw, 
nawet w życiu prywatnym. Przesądza o tym §4 ZEA –  
orz. WSD z 20.5.2017 r., WSD 18/17.

Zamieszczenie wyśmiewającego postu na facebook`u, 
gdziekolwiek w Internecie, w którym jeden adwokat wy-
powiada się szyderczo na temat kolegi adwokata, czym 
narusza jego dobra osobiste, fachowość lub drwi z pracy 
kolegi adwokata, dopuszcza się deliktu dyscyplinarne-
go, którego powaga zależeć będzie także od zasięgu, jaki 
niedopuszczalny wpis uzyskał – orz. WSD z 20.01.2018 r.,  
WSD 62/17

Prymat zasady prawdy nad zasadą interesu klienta
Zasada niepodawania sądowi świadomie nieprawdziwych 

informacji ma pierwszeństwo przed zasadą działania w inte-
resie klienta – orz. WSD z 19.6.2010 r., WSD 5/10.

Nakłanianie (podżeganie do popełnienia przestępstwa 
uzasadnia zastosowanie środka w postaci tymczasowego 
zawieszenia w czynnościach zawodowych

W stosunku do adwokata, który nakłania pracowni-
ka biura podawczego sądu do sfałszowania daty wpływu 
apelacji oraz podżegał kierownika sekretariatu do usunię-
cia z akt sprawy dowodu doręczenia wyroku z uzasadnie-
niem i sporządzenia nowego z późniejszą datą doręczenia 
celem umożliwienia złożenia nieterminowo wniesionej 
apelacji, uzasadnia zastosowanie tymczasowego zawie-
szenia adwokata w wykonywaniu czynności zawodowych 
ze względu na interes społeczny – orz. WKD z 7.09.1968 r.,  
WKD 75/67.

NIEUSUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH APELACJI
Wymierzenie kary zawieszenia w czynnościach zawodowych 
jest zasadne za dopuszczenie przez adwokata do odrzucenia 
apelacji zawierającej braki formalne, nieusunięte mimo we-
zwania sądu. orz. WSD z 16.09.2006 r., WSD 46/06.

PRZEROBIENIE DATY
Nie jest przerobieniem dokumentu przeprawienie przez ad-
wokata daty upoważnienia dla aplikanta, bowiem wystawcą 
dokumentu był sam adwokat – orz. WSD uniewinniające 
z 14.05.2011 r., WSD 119/10.

TAJEMNICA ADWOKACKA
Bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania przez ad-
wokata nie jest „zatajeniem prawdy” w rozumieniu art. 233 §1 
KK, uchw. SN(7) z 22.01.2003 r. I KZP 39/02, a co najwyżej 
może uzasadniać zastosowanie kary pieniężnej lub aresztu 
do 30 dni. 

D okument y  f inans ow e   –   f ak tur y,  rachunk i 
i inne  –  nawet jeżeli zawierają informacje związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej w czasie kontroli po-
datkowej – podlegają przedłożeniu ich organowi skar-
bowemu – wyr. NSA del. w Katowicach z 21.09.1998 r.,  
I SA/Ka 2214/96. 

ZGŁOSZENIE ADWOKATA JAKO ŚWIADKA
Deliktem dyscyplinarnym jest zgłoszenie wbrew ZEA przez 
adwokata wniosku o przesłuchanie w charakterze świad-
ka osoby będącej adwokatem – post. SN z 12.12.2014 r., 
SDI 44/14.

Narusza zasadę zaufania i lojalności adwokat, który 
przekazuje organom ścigania informacje o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez klienta, z którym wciąż 
łączy adwokata stosunek prawny. Takiego czynu adwokata 
nie usprawiedliwia spór z klientem co do wynagrodzenia 
za świadczone usługi prawne post. SN z 6.06.2018 r., 8.

ZAKAZ POWOŁYWANIA SIĘ NA POPRZEDNIE 
STANOWISKO SĘDZIEGO 
Naganną formę reklamy jest powoływanie się przez ad-
wokata na poprzednio pełnioną funkcję sędziowską – orz. 
WSD z 14.05.1990 r., WSD 4/89.

OBOWIĄZKI PATRONA
Obowiązkiem adwokata jest pouczenie aplikanta i wykazy-
wanie mu błędów, lecz może to czynić tylko w formie poważ-
nej, a nie obraźliwej i agresywnej – orz. SD IA we Lwowie 
z 22.11.1930 r., Rd 151/30/938, Sprawozdanie Izby Adwoka-
ckiej we Lwowie za rok 1930, s. 118. 

Udzielenie aplikantowi adwokackiemu przez adwo-
kata substytucji in blanco i niekontrolowanie sposobu 
ich wykorzystania stanowi naruszenie obowiązków zawo-
dowych, powodujące odpowiedzialność dyscyplinarną – orz. 
SD IA w Warszawie z 20.11.1965 r., SD 92/65.

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SĘDZIÓW 
I ORGANÓW 
Publiczne pomówienie urzędującego sędziego o brak zaufa-
nia do niego stanowi poważne przewinienie dyscyplinar-
ne – orz. SN z 22.11.1969 r., RAD 23/69.

Uszczypliwe komentarze adwokata pod adresem pracow-
nicy sekretariatu w Prokuraturze Apelacyjnej komentujące 
jej ubiór, straszenie podjęciem działań mających doprowa-
dzić do zwolnienia z pracy stanowią naruszenie godności 
zawodu adwokackiego oraz zachowania umiaru i taktu 
wobec instytucji, przed którymi występuje adwokat – orz. 
SD IA w Krakowie z 16.11.2007 r., SD 7/2007.

Użycie przez adwokata w pokoju sędziów pod adresem 
sędziego zwrotów „czego was uczą na tej aplikacji”, „kto pani 
dał nominację”, „obrośli w piórka i to się musi zmienić”, „pani 
dostaje pensję z moich podatków i jest tu pani dla mnie, 
a nie ja dla pani, i ma pani obowiązek tu siedzieć i mnie 
wysłuchać” stanowi przejaw niedopuszczalnej impertynen-
cji i rażące naruszenie etyki adwokackiej i godności zawo-
du – orz. SD IA w Warszawie z 19.05.2007 r., SD 19/06.

Wypowiedź obwinionego w sekretariacie sądu „dziw-
ne rzeczy dzieją się w tym sądzie. Zresztą nie dziwę się, 
bo ta sędzia różne dziwne rzeczy wyprawia na rozprawie” 
stanowiła naruszenie §27 Zbioru Zasad (przyjęto jednak, 
że był to wypadek mniejszej wagi) – orz. SD IA w Warszawie 
z 20.10.2009 r., SD 33/09.

Zwracanie się do urzędniczki sądowej w biurze w spra-
wie urzędowej po imieniu, zwłaszcza w obecności stron, 
nie jest właściwe i stanowi rażący brak nietaktownego za-
chowania się mimo zwracania mu uwagi wbrew normie z §17 
ZEA – orz. SD IA w Warszawie z 24.03.1973 r., SD 11/72.
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Wypowiedzi adwokata pod adresem funkcjonariuszy 
aresztu śledczego w formie zwrotów „wszystkich was po-
winni posadzić w tym b…” oraz „pracujecie tu za moje 
pieniądze” – stanowiły przypadek rażącego naruszenia 
§27 Zbioru Zasad – orz. SD IA w Warszawie z 7.2.2009 r., 
SD 34/08.

USPRAWIEDLIWIENIE NIESTAWIENNICTWA
Adwokat, będący obrońcą w sprawie karnej, obowią-
zany jest zawiadomić sąd, że nie stawi się na rozpra-
wę nawet wówczas, gdy uzgodnił to z klientem – orz. 
WKD z 30.03.1963 r., WKD 221/62, Palestra 1963, nr 10, 
s. 83.

Załączenie do wniosku o usprawiedliwienie nieobecno-
ści sformułowanego w żartobliwym tonie zdjęcia adwokata 
pijącego piwo jest brakiem szacunku wobec władzy sądow-
niczej – orz. SD IA w Warszawie z 7.11.2009 r., SD 36/09.

Wprowadzenie w błąd sądu przez podanie rzekomej 
przyczyny niestawiennictwa stanowi przewinienie dyscy-
plinarne z §30 Zbioru Zasad – orz. SD IA w Warszawie 
z 27.06.2009 r., SD 20/09.

PRZEJĘCIE KLIENTA
Adwokat, który przyjął substytucję i wprowadził w błąd 
adwokata udzielającego substytucji o tym, że zapadło ko-
rzystne orzeczenie i nie ma potrzeby składania apelacji, 
a następnie złożenie wniosku o uzasadnienie i przyjęcie 
tej sprawy na siebie, aby ją dalej prowadzić, oznacza na-
ruszenie zasad godności zawodu adwokata i przepisów 
Zbioru Zasad i powinno się spotkać z należytą karą dyscy-
plinarną – orz. SD IA w Warszawie z 12.06.1975 r., SD 1/74.

TAJEMNICA NEGOCJACJI 
Ujawnienie pertraktacji pojednawczych pozaprocesowych, 
jakim było dołączenie ich treści do apelacji złożonej przez 
obwinionego, było przewinieniem dyscyplinarnym okre-
ślonym w §33 Zbioru Zasad – orz. WSD z 23.03.2013 r., 
WSD 37/12, WSD 38/14.

INFORMOWANIE KLIENTA O STANIE SPRAWY
Nienawiązanie kontaktu z aresztowanym klientem stanowi 
przewinienie z §8 zd. pierwsze i §49 Zbioru Zasad – orz. 
SD IA w Warszawie z 17.05.2011 r., SD 11/11.

Obowiązkiem adwokata jest po wydaniu wyroku przez 
sąd nawiązanie korespondencji z osobą skazaną (a przy-
najmniej próby uzyskania stanowiska skazanego) – orz. 
SD IA w Warszawie z 16.02.2013 r., SD 50/12.

Zaniechanie kontaktu tylko ze względu na fakt, 
iż z akt sprawy wynikało, że klient przyznał się do popeł-
nienia zarzucanych mu czynów, stanowi delikt dyscypli-
narny – orz. SD IA w Warszawie z 28.10.2013 r., SD 36/13.

Obowiązek informowania o biegu sprawy dotyczy 
w pierwszej kolejności informacji o zdarzeniach nieko-
rzystnie wpływających na jego sytuację procesową. Relacji 
zaufania nie buduje się poprzez ukrywanie ich przed klien-
tem i unikanie kontaktu z nim – orz. WSD z 28.3.2015 r., 
WSD 33/15.

ROZLICZENIA Z KLIENTAMI 
Sposobem dochodzenia roszczeń, w szczególności przez 
adwokata, nie jest składanie doniesień do prokuratury 

na byłego klienta, lecz wystawienie faktury, wystąpienie 
z wezwaniem do zapłaty a następnie wniesienie powódz-
twa o zapłatę – orz. WSD z 16.4.2016 r., WSD 156/15.

WYDANIE DOKUMENTÓW
Samo przetrzymywanie dokumentu należącego do klienta 
nie jest deliktem dyscyplinarnym. O ewentualnym delikcie 
można mówić dopiero od chwili zgłoszenia przez klienta 
bezskutecznego żądania – o tym stanowi §53 Zbioru Za-
sad – orz. WSD z 20.6.2015 r., WSD 19/15.

Sprawdzanie terminu doręczenia dokumentu przeka-
zanego przez klienta

Jeżeli obwiniony działający jako pełnomocnik uzyskuje 
od swojego klienta niebudzącą wątpliwości informację do-
tyczącą daty odebrania wyroku z uzasadnieniem, nie spo-
sób nakładać na niego dodatkowy obowiązek weryfikacji 
tej informacji w aktach sprawy – orz. WSD z 25.11.2017 r., 
WSD 29/17.

BRAK PŁACENIA SKŁADEK SAMORZĄDOWYCH
Adwokat, który uporczywie nie płaci składek członkow-
skich na rzecz izby adwokackiej, nie honoruje wezwania 
dziekana rady do osobistego stawienia się, nie odpowia-
da na pisma rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy 
bez usprawiedliwienia czy wyjaśnienia – narusza w rażący 
sposób obowiązki korporacyjne, okazuje w najwyższym 
stopniu nieposzanowanie organów samorządu adwoka-
ckiego i z tych względów nie może pozostawać w szere-
gach adwokatury – orz. SD IA w Warszawie z 22.05.1965 r., 
SD 31/65.

Kardynalnym obowiązkiem adwokata jest szacunek 
dla władz korporacyjnych i posłuch wobec nich; adwokat 
uchybia temu obowiązkowi, nie składając wyjaśnień po-
mimo zażądania ich przez Radę Adwokacką lub Sąd Dy-
scyplinarny – orz. SDO z 28.02.1937 r., 18/37.

Kara dyscyplinarna zawieszenia w czynnościach 
za przewinienie dyscyplinarne polegające na nieudziele-
niu odpowiedzi na dwukrotne wezwania rzecznika dyscy-
plinarnego i pomimo osobistej interwencji dziekana izby 
świadczą o wyjątkowym lekceważeniu organów samorzą-
du adwokackiego przez obwinionego, co uzasadnia wy-
mierzenie obwinionemu kary zawieszenia w czynnościach 
zawodowych – orz. WSD z 16.09.2006 r., WSD 46/06.

Obowiązujący porządek prawny nie zwalnia adwokata 
z obowiązku uiszczania składek korporacyjnych w okresie 
trwania zawieszenia w czynnościach zawodowych – orz. 
SD IA w Warszawie z 8.10.2005 r., SD 20/05.

U p o r c z y w e  z a l e g a n i e  p r z e z  a d w o k a t a 
z płaceniem należności pieniężnych na rzecz rady ad-
wokackiej świadczy o bagatelizowaniu oraz zaniedby-
waniu obowiązków wynikających z przynależności 
do korporacji adwokackiej – orz. SD IA w Warszawie  
z 22.01.1976 r., SD 2/76.

Między innymi orzeczeniami z 9.09.2006 r., SD 12/06, 
z 23.02.2009 r., SD 16/06, z 14.11.2009 r., SD 34/09, 
z 07.04.2010 r., SD 2/10, z 30.06.2011 r., SD 31/10, 
SD IA w Warszawie orzekł wobec adwokatów, którzy po-
wstrzymywali się z uiszczaniem składki samorządowej, 
karę wydalenia z adwokatury; orz. SD IA w Warszawie 
z 5.12.2009 r., SD 27/09, wymierzono karę 3 lat zawiesze-
nia w czynnościach zawodowych. 
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80 lat uciekania  
od wolności 
NIEZMIENNIE ZACHWYCAM SIĘ, KIEDY DZIEŁA FILOZOFICZNE 

TRAFIAJĄ DO POPKULTURY

krzysztof dudek
/ adwokat

Standard wytyczyli Starsi Panowie rewelacyjnym „Mambo 
Spinoza”, Kazik z kolei w pieśni „Las Maquinas de la Mu-
erte" stworzył następującą frazę:

„(…) oto idzie on Monstrum opanowuje tron zabiera 
mój dom Koniec stulecia pełnego śmiecia Ja tego stulecia 
ja bym wam nie polecał

A każda jednaka myśl marna Każdy polityk to świnia 
czarna Kolonia karna osobowość autorytarna Erich Fromm 
Ucieczka od wolności won A psychoanaliza to do ciebie 
mnie nie zbliża Teee ja się mogę z kim chcę lizać”.

Obawiam się jednak, że wyśpiewane przez Kazika przy-
pomnienie Ericha Fromma i jego „Ucieczki od wolności” 
nie zwiększyło popularności tego dzieła.

W kalendarium najważniejszych wydarzeń roku 1941 
z pewnością nie znajdziemy informacji o publikacji 
niewątpliwie jednej z najważniejszych książek XX. Jest 
to rok, w którym wydawało się, że świat bezpowrotnie 
pogrąży się w nazistowskim, faszystowskim szaleństwie. 
Pod koniec 1941 r. czołgiści Guderiana w lornetkach 
widzą Moskwę. Anglicy przegrywają bitwę o Grecję, 
a Afrika Korps zaczyna zwycięski rajd po Afryce Północ-
nej. W grudniu sojusznik Hitlera topi flotę USA, a Pearl 
Harbor. Dziwne, bo przecież Fromm dokładnie wyjaś-
nia, dlaczego Niemcy w 1941 r. znaleźli się pod Moskwą  
i Stalingradem.

Sam autor, związany ze szkołą frankfurcką, jesz-
cze przed dojściem Hitlera do władzy (1932) wyjeżdża 
do USA i tam też pozostaje współpracując m.in. z Amery-
kańskim Instytutem Psychoanalitycznym. 

Na początku trzeba zaznaczyć, że w przypomnieniu dzie-
ła Fromma nie chodzi o prostackie porównania do bieżą-
cej sytuacji politycznej w Polsce, choć pokusa jest wielka. 
W gruncie rzeczy jest to jednak potwierdzenie smutnej tezy, 
że pomimo wnikliwych analiz powstawania systemów au-
torytarnych historia wciąż się powtarza. W stulecie urodzin 
Stanisława Lema warto przypomnieć jego błyskotliwe stwier-
dzenie: „Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, 
a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta”. Oczywiście ta pre-
tensja dotyczy przede wszystkim polityków strony liberalno-

-demokratycznej. Kiedy spojrzy się na wydarzenia w krajach 
autorytarnych, wydaje się, że despoci chyba potraktowali 
dzieło Fromma jak podręcznik.

Złowieszczym banałem będzie stwierdzenie, które jed-
nak musi paść, że po 80 latach „Ucieczka od wolności” 
nic nie straciła na aktualności. Opisana przez Fromma oso-
bowość autorytarna ma się wyjątkowo dobrze w XXI w. Wy-
starczy wspomnieć szczęśliwie minioną kadencję Donalda 
Trumpa, niestety skutecznie przeprowadzony brexit, zwy-
cięstwo populistów w Polsce, na Węgrzech, w Turcji; kurio-
zalnych polityków pokroju Bolsanaro w Brazylii czy Duterte 
na Filipinach. 

Osobnicy autorytarni mają się świetnie i nie brakuje 
polityków, którzy cynicznie wykorzystają ich zagubienie 
i lęki. Jak pisze Fromm, osobnik autorytarny może cierpieć 
głód i ucisk, lecz nie cierpi najgorszej z mąk – zupełnego 
osamotnienia i zwątpienia. Fromm przy opisie charakte-
ru autorytarnego sięga po pojęcia z psychoanalizy Freuda, 
wskazując sadomasochizm jako część struktury charakteru 
autorytarnego. 

O ile jednak 80 lat temu procesy powstawania politycznych 
systemów autorytarnych były novum dla badaczy, nieznane 
były skutki ich wprowadzenia, takie jak choćby holokaust, 
o tyle w XXI wieku pojawia się inne zjawisko – polegające 
na odrzucaniu wiedzy. Wiemy, dlaczego pewne procesy za-
chodzą, znamy ich skutki, a mimo to postępujemy wbrew 
tej wiedzy. „Precz z ekspertami” – że zacytuję jedno z haseł 
zwolenników brexitu. 

Najważniejsza cecha typu autorytarnego, czy ina-
czej – sadomasochistycznego – to stosunek do autorytetu. 
Podziwia on go i skłonny byłby mu ulec, ale jednocześnie 
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sam chciałby być autorytetem i pod-
porządkować sobie innych. Często 
polega to na tłumieniu początkowej 
nienawiści i zastąpienia jej uczuciem 
ślepej admiracji, co ma doprowadzić 
do złagodzenia uczucia poniżenia. „Je-
żeli osobnik władający mną jest tak zna-
komity lub doskonały, nie powinienem 
wstydzić się posłuszeństwa. Siła wła-
dzy, osoby czy też instytucji wywołuje 
w nim automatycznie miłość, podziw 
i gotowość podporządkowania się. 
Władza fascynuje nie dla szczególnych 
wartości, ale dlatego, że jest władzą. 
I tak jak automatycznie wywołuje mi-
łość, tak ludzie pozbawieni władzy auto-
matycznie wywołują pogardę. Sam wi-
dok osoby bezsilnej budzi w nim chęć 
atakowania, dominacji, poniżania. 
Podczas gdy człowieka o odmiennym 
typie charakteru przeraża myśl o ata-
kowaniu bezbronnego, autorytarny 
charakter czuje się tym bardziej po-
budzony im bardziej bezbronna jest  
jego ofiara”.

Brak władzy oznacza zawsze winę. Je-
śli autorytet, w który się wierzyło, zdra-
dza oznaki słabości, miłość i szacunek 
przekształcają się w pogardę i nienawiść. 

Charakterystyczna dla populi-
stów XX i początku XXI w. jest silna 
emocjonalność, przechodząca nawet 
w egzaltację. Nieumiarkowanie w po-
sługiwaniu się narzędziami wywołu-
jącymi gwałtowne emocje. Kulturowo 
należałoby to określić jako egzaltację 
(np. minister Czarnek, który koniecznie 
musiał odwiedzić babcię w czasie pan-
demii, czy Jacek Kurski składający wraz 
z nowo poślubioną małżonką kwiaty 
na grobie Lecha Kaczyńskiego). Fromm 
uważa emocjonalność charakteru auto-
rytarnego za cechę determinującą wo-
bec życia. Charakter autorytarny lubi 
warunki ograniczające ludzką wolność, 
lubi poddawać się losowi. Od jego po-
zycji społecznej zależy, co jest losem. 
Cecha ta często zastępuje kompetencje 
kulturowe niezbędne do tego, aby zro-
zumieć mechanizmy otaczającego świa-
ta. Deficyty intelektualne zastępowa-
ne są silną ekspresją emocjonalną. 
Na marginesie: ciekawe, że im mniej 
ma się do powiedzenia, tym mówi się  
głośniej.

„Autorytarny charakter wielbi prze-
szłość. Co było, zawsze będzie wieczne. 
Chcieć czegoś albo pracować w imię 
tego, czego jeszcze nie było, jest zbrod-
nią albo szaleństwem. Cud tworzenia 
leży poza jego zasięgiem emocjonalnym”. 

Syntetyczny opis charakteru auto-
rytarnego zaproponował Theodor W. 
Adorno, wskazując siedem charak-
terystycznych cech zwanych później 
syndromem Adorna. Są nimi: kon-
wencjonalizm, mocne przywiązanie 
do drobnomieszczańskiego sytemu 
wartości; autorytarna podległość 
i brak krytycyzmu wobec autorytetów 
własnej grupy społecznej; agresywne 
wyszukiwanie autorytetu, tendencja 
do wyszukiwania ludzi naruszają-
cych wartości konwencjonalne; wiara 
w przesądy i myślenie stereotypami, 
przekonanie, że tajemnicze siły kierują 
losem jednostek; dążenie do siły i bru-
talności, identyfikacja z figurami repre-
zentującymi te cechy; destrukcyjność 
i cynizm, ogólna niechęć do rodzaju 
ludzkiego; projekcja własnych popę-
dów na świat zewnętrzny.

Nieszczęsny dar wolności. Według 
Fromma człowiek współczesny uwol-
niony od więzów religijnych, klasowych 
i politycznych, krępujących wolność 
od średniowiecza, czuje się zagubiony 
i nie jest w stanie odnaleźć się w świecie 
z niezliczonymi bodźcami atakujący-
mi ludzkie zmysły. Już w 1941 r. Fromm 
tak opisywał „styl epoki”: „Ogrom miast, 
w których człowiek się gubi, budowle 
wysokie jak góry, bezustanne bom-
bardowanie dźwiękami radia, wielkie 
nagłówki, które zmieniają się trzy razy 
dziennie, uniemożliwiając wybór rze-
czy naprawdę ważnych, widowiska, 
w których setka dziewcząt z precyzją 
zegarka demonstruje zdolność wyeli-
minowania indywidualności i funk-
cjonowania jak potężna a sprawna 
maszyna, bijący rytm jazzu – wszystko 
to i wiele innych zjawisk stanowi odbi-
cie systemu, gdzie jednostka staje twa-
rzą w twarz z bezmiernym ogromem, 
wobec którego jest tylko drobną cząst-
ką. Jedyne, co może zrobić, to wpaść 
w rytm, podobnie jak maszerujący żoł-
nierz albo robotnik przy taśmie. Może 
działać, ale poczucie niezależności 
i znaczenia gdzieś przepadło. Popular-
ność filmów o Mickey Mouse świadczy 
wymownie o tym, jak dalece przecięt-
nego Amerykanina przenika to poczu-
cie lęku i braku znaczenia. Powtarza 
się tam zawsze jeden temat w wielu 
wariantach – ktoś bardzo malutki bywa 
prześladowany i zagrożony przez kogoś 
bardzo potężnego, grożącemu małe-
mu zabiciem i pożarciem. Maleństwo 
ucieka i na koniec udaje mu się wy-
dostać z opresji albo nawet dać łupnia 

prześladowcy. Publiczność nie byłaby 
skłonna oglądać bez końca różnych 
odmian tego samego tematu, gdyby 
nie dotykał on czegoś bardzo zbliżo-
nego do jej przeżyć emocjonalnych”.

Trudno nie uśmiechnąć się pod no-
sem na opis Fromma, kiedy to świat 
nie znał jednak jeszcze mediów społecz-
nościowych. Wystarczy w tym miejscu 
wskazać, że sam tylko Facebook ma 2,4 
miliarda użytkowników miesięcznie, 
a 1,59 miliarda korzysta z serwisu każ-
dego dnia. Wydaje się, że stopień zagu-
bienia jednostki może być nie mniejszy 
niż 80 lat temu. Samo opisanie Myszki 
Miki jako idola charakterów autory-
tarnych może budzić sprzeciw fanów 
tej sympatycznej postaci, do których 
zalicza się również piszący te słowa. 

Brak kompetencji kulturowych 
w sytuacji zalewu informacjami we-
dług Fromma prowadzi z jednej stro-
ny do sceptycyzmu i cynizmu wobec 
wszystkiego, co zostało powiedziane 
lub napisane, z drugiej – dziecinna 
wiara we wszystko, co powiedziały 
autorytety. 

Nadzieją dla zagubionych, wyi-
zolowanych jednostek dźwigających 
nieznośny dar wolności jest magiczny 
pomocnik. To kolejna ważna insty-
tucja opisana przez Ericha Fromma. 
Najczęściej jest nim osoba lub instytu-
cja reprezentująca władzę. Charaktery 
autorytarne wszystko, co robią, czują, 
myślą – odwołują do władzy. „Oczekują 
od władzy ochrony, pragną, żeby roz-
taczała nad nimi opiekę, czynią władzę 
odpowiedzialną za wszystko, cokol-
wiek miałoby wyniknąć z ich własnych 
poczynań. Nie istnieje żadne określo-
ne wyobrażenie, które kojarzyłoby się 
z taką władzą, jednak realne osoby, 
biorąc na siebie rolę magicznego po-
mocnika, zostają przez charaktery au-
torytarne wyposażone we właściwości 
magiczne. Innymi słowy – ma się na-
dzieję, że wszystko, czego się od życia 
oczekuje, otrzyma się od magicznego 
pomocnika bez osobistej inicjatywy”.

Językiem literatury syndrom uciecz-
ki od wolności znakomicie opisał Do-
stojewski w „Braciach Karamazow”. 

„Nie ma już bardziej naglącej potrzeby 
niż znalezienie kogoś, komu mogła-
by możliwie jak najszybciej oddać 
ów dar wolności, z którym się nie-
szczęsna ludzka istota urodziła”.

W końcowej części „Ucieczki do wol-
ności” autor zawiera apel – BROŃMY  
DEMOKRACJI. Zwycięstwo wol-
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ności możliwe będzie w przypadku 
przeobrażenia demokracji w społe-
czeństwo, w którym jednostka, jej roz-
wój i szczęście będą głównym dą-
żeniem i celem kultury, w którym 
życie nie będzie potrzebowało 
usprawiedliwienia w postaci sukcesu 
ani żadnej innej postaci, w którym 
jednostka nie będzie podporządko-
wana ani nie będzie przedmiotem 
manipulacji żadnej siły zewnętrznej. 
Czy będzie nią państwo, czy aparat  
ekonomiczny. 

Jeśli człowiek będzie mógł zreali-
zować swoje „ja”, zniknie przyczyna 
jego aspołecznych popędów. Fromm 
określa to pojęciem dwóch satysfak-
cji  –  materialnej i psychologicznej. 
Ale czy satysfakcja psychologiczna 
oznacza zawsze uczucia wzniosłe? 
Czy może to być satysfakcja z poniże-
nia elit? Może jest to obietnica wywyż-
szenia bez konieczności, ciężkiej pracy 
i podnoszenia swoich kompetencji, 
a jedynie poprzez założenie brunatnej 
koszuli czy czerwonej opaski i dołą-
czenie do kolumny marszowej podob-
nych osobników, którym wmówiono, 
że są Übermensch czy przodującą siłą 
w historii świata?

Takie emocje to nic innego 
jak figury kulturowe. W swojej ana-
lizie Fromm wielokrotnie wskazuje  
na kulturę jako najważniej-
sze zjawisko. Przecież ideolo-
gia nazizmu czy komunizmu  
to nic innego jak opowieść, narracja. Je-
steśmy narodem nadludzi, więc wszyst-
ko nam się należy. Mamy prawo podbić 
cały świat i eksterminować podludzi. 
Czy – w wydaniu bolszewickim – przo-
dująca klasa wobec zaznanych krzywd  
ma prawo do likwidacji klasy wyzyski-
waczy i zrównania wszystkich (zawsze 
w niedostatku i biedzie). Te opowie-
ści jednak, mimo że utopijne i nie-
bezpieczne, są atrakcyjne. Tłumaczą 
prosto złożone zjawiska i wskazują 
winnych. Każdy najbardziej wredny 
półgłówek zrozumie, że jest nadczło-
wiekiem czy przedstawicielem klasy 
przodującej i „mu się należy”. To jest 
przewaga systemów autorytarnych 
nad demokracją, której brak takiej 
narracji. Demokracja liberalna ma bo-
wiem do zaproponowania cały zestaw 
tzw. praw człowieka, które trudno 
ubrać w atrakcyjną kulturalnie narra-
cję (w tym miejscu dygresja: nie jestem 
w stanie pojąć, dlaczego powstał film 
[znakomity, z Benedictem Cumm-

berbachem] o brexicie, nim jesz-
cze Wielka Brytania opuściła Unię, 
a nie ma podobnego dzieła o powstaniu UE).  
Wracamy do liberalnych praw czło-
wieka, nieatrakcyjnych kulturowo. 
Odnoszę wrażenie, że dla większo-
ści populacji są to figury nic nie-
znaczące. Po co wolność słowa, sko-
ro nie ma się nic do powiedzenia, 
po co wolność wyboru, skoro elek-
torat nie odróżnia chrześcijańskiej 
demokracji od socjaldemokracji, 
po co wolność prasy, skoro nic się  
nie czyta? 

Jedyna kulturowa opowieść, która 
jest związana z demokracją, a szcze-
gólnie z towarzyszącym jej systemem 
gospodarczym, zawiera się w słynnym 
cytacie Gordona Gecco z filmu „Wall 
Street”: „Chciwość jest dobra”. I taka 
narracja towarzyszyła transformacji 
w momencie klęski imperium komu-
nistycznego. Fromm opisuje to jako 

„ciasne egoistyczne dążenie do własnej 
korzyści”. Najważniejszą nauką stała 
się ekonomia. Nawet pojawiły się ele-
menty metafizyczne przynależne reli-
giom – choćby „niewidzialna ręka ryn-
ku”. Niestety nie była to ekonomia 
z czasów Smitha, gdy była częścią 
filozofii, lecz bardziej rachunkowością. 

Kultura jest winna. Obrzydzała sku-
tecznie demokrację. „Mogę być ban-
dytą. Politykiem nie”, jak mówił Franz 
Maurer w „Psach”, a publiczność w ki-
nach odpowiadała gromkim rechotem. 
I tak doszliśmy do momentu, w któ-
rym dla ogromnej rzeszy polskich wy-
borców pogląd na demokrację i całe 
wychowanie obywatelskie sprowadza 
się do stwierdzenia: ”Ci kradną, ale się 
dzielą. Tamci kradli, ale nic ludowi 
nie dali”. 

Najsilniejsze wrażenie, w mojej 
ocenie, robi następujące stwierdzenie 
Fromma: „Pragnienie wolności można 
stłumić, może ono zniknąć ze świado-
mości jednostki (…) Podobnie można 
stłumić dążenie do sprawiedliwości 
i prawdy”. 

W filmie Luisa Bunuela z roku 
1974 „Widmo wolności”, sztandaro-
wym dziele filmowego surrealizmu, 
punktem wyjścia jest wzorowana 
na słynnym obrazie Goi scena roz-
strzelania w roku 1808 hiszpańskich 
powstańców (krzyczących w trakcie 
egzekucji: „Precz z wolnością”) przez 
żołnierzy francuskiej armii Bonapar-
tego, niosących przez Europę hasła: 

„Wolność, równość, braterstwo”. 

Tłumienie pragnienia wolności 
to przecież nic innego jak totalitarne 
tworzenie nowego człowieka. W roku 
2021 r. trudno nie nabrać wątpliwości, 
czy eksperyment powołujący do życia  
homo soveticusa się jednak nie udał. Ci, 
którzy otrzymali wolność w momen-
cie, w którym Fukuyama wieszczył 
koniec historii, są tą wolnością roz-
czarowani i chętnie ją sprzedadzą 
za niewielką cenę. Opisane przez 
Fromma poczucie bezsilności i izo-
lacji ma się świetnie. A przecież bez-
silność to nic innego jak zagubienie 
w świecie; niezrozumienie proce-
sów determinujących życie z braku 
kompetencji kulturowych. A prze-
cież tak łatwo uzbroić bezsilnego  –   
wystarczy na serio potraktować kul-
turę i edukację. Rację ma Denis 
Datton w „Instynkcie sztuki”, kie-
dy przypomina, że opowieści ludzi 
pierwotnych snute przy ognisku były 
niczym innym jak wyposażeniem 
w niezbędną wiedzę, która pozwoliła 
słabemu homo sapiens zawładnąć Zie-
mię, czy Youval Harrari, który z kolei 
wskazuje na język i abstrakcyjne opo-
wieści przekazywane za jego pomocą 
(z istotną rolą plotki jako ważnego 
czynnika budowania wspólnoty), od-
powiadające za sukces cywilizacyjny  
człowieka. 

Przecież kultura to „zbiorowa mą-
drość”  –  supermózg, w którym znaj-
dziemy wszystkie możliwe scenariu-
sze ludzkich zachowań wynikające 
z biologii i ewolucji. (Podobno dzieła 
Szekspira wyczerpują wszystkie sce-
nariusze, które mogą być już tylko 
modyfikowane – ale nikt nic nowego 
już nie wymyśli).

Demokracja to bardzo trudny sy-
stem. Trzeba podejmować decyzje 
w oparcie o swoją wiedzę i kompe-
tencje, a co najgorsze – ponosić kon-
sekwencje wyborów. 

My, nieliczni, dla których wolność 
coś znaczy, przygotujmy się do buntu 
i obrony wyszydzanych i deptanych 
wartości demokratycznych, albowiem 
wydaje się, że politycy populistycz-
ni, tak liczni i popularni na początku 
XXI w., potraktowali dzieło Fromma 
jako instruktarz zamordyzmu.

Ciąg dalszy opowieści o autorytary-
zmach nastąpi. 10 lat później w 1951 r. 
Hanna Arendt napisała „Korzenie to-
talitaryzmu”. Kolejną pozycję w ka-
nonie analiz powstawania systemu 
autorytarnego. 
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O TYM, ŻE KIJ MA DWA KOŃCE, I ŻE MOŻNA NIEŹLE OBERWAĆ 

TYM, KTÓRY WYDAJE SIĘ BYĆ PEWNIE DZIERŻONY WE WŁASNEJ 

DŁONI, WIE KAŻDY. POWIEDZENIE TO WYNOSIMY Z DOMU JAKO 

ELEMENT MĄDROŚCI PRAKTYCZNEJ NAKAZUJĄCEJ NIE CIESZYĆ 

SIĘ CHWILOWĄ PRZEWAGĄ, A PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDA SYTUACJA 

MA SWOJE DOBRE I ZŁE STRONY.

piotr paduszyński
/ adwokat

Takim kijem jest m.in. faktyczne zwasalizowanie przez 
PiS Trybunału Konstytucyjnego, który stał się tworem 
całkowicie przewidywalnym, w którego autorytet i samo-
dzielność nie wierzą chyba nawet politycy PiS, poszukujący 
w nim konstytucyjnego wsparcia lub po prostu stempla 
dla swoich potrzeb. Ale kiedy kota nie ma w domu, myszy 
harcują. W Polsce nieobecnym kotem jest strażnik Kon-
stytucji, a myszami większość parlamentarna, która teraz 
może działać na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma. Oczy-

wiście wreszcie nie można powoływać się na rzekomy 
imposybilizm prawny, o którym jeszcze przed objęciem 
władzy niejednokrotnie wspominał J. Kaczyński. Nie ukry-
wał zresztą, że nad demokrację instytucjonalną z rozbu-
dowanymi mechanizmami kontroli stawia demokrację 
aktu wyborczego odradzającą się co parę lat, by wynikiem 
wyborów usprawiedliwiać wszystko i wszystkich, którym 
udało się akurat załapać na większościową listę wyborczą. 
Rzeczywiście teraz można wszystko. Można przepychać 
ustawy, które kiedy indziej nie miałyby szansy na zaistnie-
nie, można to robić w tempie dowolnym, często z zasko-
czenia lub nawet w dowolnym miejscu, można ignorować 
potrzebę przygotowania się przez obywateli do wejścia 
w życie tych przepisów, czy też nawet jednobrzmiące prze-
pisy Konstytucji, np. wysyłając na zieloną trawkę sędziów 
Sądu Najwyższego. Póki sondaże są niezłe, można wszyst-
ko, rzeczywiście – hulaj dusza…

Patrzę na to z mojego przyziemnego poletka adwokata pa-
rającego się swoim zawodem już ponad ćwierć wieku, a od 20 
lat wychowującego kolejne aplikantki i aplikantów, mających 
pod moją pieczą nauczyć się nie tylko praktyki stosowania 

O tym, że kij  
ma dwa końce
Przedruk, publikacja 25.01.2022 r., „Rzeczpospolita”.
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prawa, lecz także tego, jak nie zro-
bić sobie i swoim klientom krzywdy. 
Nie tylko błędem, ale czasem właśnie 
pójściem drogą na skróty lub poczu-
ciem, że można więcej, niż by wypadało. 
Jedną z materii, której się uczyłem jako 
aplikant, i której się uczą kolejne poko-
lenia aplikantów, są zasady etyki adwo-
kackiej. Kiedyś patrzyłem na nie jako 
na zbiór nakazów oraz zakazów. Z bie-
giem lat i nabywaniem doświadczenia 
zacząłem je postrzegać inaczej, prze-
de wszystkim jako zbiór wskazówek, 
jak należy postępować, aby po czasie 
nie znaleźć się w sytuacji wysoce dy-
skomfortowej dla siebie czy dla innych, 
by nie ryzykować utraty twarzy, pienię-
dzy czy klientów. Patrząc na zbiór zasad 
etyki adwokackiej, nie przyjmuję per-
spektywy możliwych kar i konieczno-
ści tłumaczenia się przed rzecznikiem 
lub sądem dyscyplinarnym. To jest 
gdzieś w tle, ale nie na pierwszym pla-
nie. Dla mnie jest to przede wszystkim 
zbiór dobrych praktyk i ostrzeżeń przed 
chodzeniem na skróty. Czy to oznacza, 
że rzeczników dyscyplinarnych i sądy 
dyscyplinarne adwokatury należałoby 
odesłać do lamusa? Oczywiście, że nie. 
Taki kot w domu się zawsze przyda, 
chociażby po to, żeby również i mnie 
nie przyszła podstępna myśl, że może 
jednak nagiąć owe dobre praktyki 
do potrzeby tej jednej jedynej spra-
wy albo potem zignorować zawarte 
w nich ostrzeżenia przy drugiej, która 
z pewnością przyjdzie, później trzeciej, 
czwartej oraz kolejnych… Uważanie, 
że jest się wolnym od pokusy takiego 
myślenia, złudzenia, że wszystko można, 
jest zwykłą arogancją i dlatego ów przy-
słowiowy kot jest potrzebny na dłuższa 
metę każdemu z nas.

Na zasady oraz ograniczenia 
dla ustawodawcy wynikające z orzecz-
nictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
jak i na samo istnienie niezależnego 
od Parlamentu sądu konstytucyj-
nego warto patrzeć z podobnej per-
spektywy. Ich istnienie niekoniecznie 
musi oznaczać zewnętrzne hamulce 
dla ustawodawcy. Dotychczas więk-
szość orzeczeń Trybunału jednak 
konstatowała zgodność z Konstytu-
cją kontrolowanych ustaw. Istnienie 
niezależnego sądu konstytucyjnego 
to jednak stałe przypomnienie o tym, 
że zasady, których należy przestrzegać, 
nie powstały z niczego, że są dobry-
mi praktykami prowadzenia spraw 
publicznych, w tym ustawodawstwa. 

Że wcale nie jest tak, że wszystko 
można, że co prawda  –  wiele moż-
na, ale lepiej robić to z ostrożna, 
bo w razie gdybyśmy nie byli ostroż-
ni, to zawsze jest ktoś, kto może nas  
ustawić do pionu.

W ten właśnie sposób patrzę 
na prawne perypetie Polskiego Ładu, 
które zaczęły się w zasadzie w tej samej 
chwili, w której wystrzeliły noworocz-
ne fajerwerki. Oczywiście termin vaca-
tio legis przewidziany w ustawie z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych został zachowany. 
Nie zmienia to jednak faktu zafundo-
wania wszystkim kluczowych zmian 
w podatkach na ostatni dzwonek. Usta-
wę opublikowano w dniu 23 listopada 
2021 r., czyli mniej niż 40 dni przed 
jej wejściem w życie, w okresie, w któ-
rym księgowi, doradcy podatkowi, 
przedsiębiorcy domykają kończący 
się rok podatkowy, a ci, którzy nie mu-
sza wtedy intensywnie pracować, kon-
centrują się na życiu prywatnym, szy-
kując się do Świąt Bożego Narodzenia 
i Sylwestra. Doświadczenia zawodowe 
moje i moich klientów nauczyły mnie 
tego, że jest to wygodny czas na prze-
prowadzenie rozgrywki biznesowej 
lub korporacyjnej, a to dlatego, że dru-
ga strona może mieć problem z zasięg-
nięciem porady skoncentrowanych 
na innych sprawach doradców, praw-
ników, księgowych.

Oczywiste jest, że zmiany podat-
kowe powinny się zbiegać z począt-
kiem roku, ale żeby ogłaszać rewo-
lucję podatkową tuż przed końcem 
poprzedniego, na to bym nie wpadł. 
Jako przewodniczący Komisji Dosko-
nalenia Zawodowego Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi wiem doskonale, 
jaki mieliśmy problem ze znalezieniem 
wykładowcy, który na szybko prze-
prowadzi szkolenia ze zmian prze-
pisów podatkowych dla adwokatów 
naszej izby, bo przecież jedynie część 
z nas specjalizuje się w prawie podat-
kowym. A co ma powiedzieć przecięt-
ny Kowalski? I to niezależnie od tego, 
czy jest przedsiębiorcą, czy też jego pra-
cownikiem, a nawet – jak się okazało 
na przykładzie nauczycieli – pracow-
nikiem sektora publicznego.

Wprowadzanie tak daleko idących 
zmian, dla wielu demolujących budże-
ty rodzinne na następny rok lub lata, 
a przynajmniej wprowadzających 
ogromną niepewność, na ostatnią 

chwilę, w sposób w praktyce uniemoż-
liwiający przeprowadzenie jakiejkol-
wiek sensownej i powszechnej akcji 
edukacyjnej co do ich treści świadczy 
jedynie o przedmiotowym traktowaniu 
podatników. Nie jak obywateli, z który-
mi należy prowadzić rozsądny dialog, 
otrzymując i analizując informację 
zwrotną inną niż sondaż, a jak sta-
do, które ma zaufać przewodnikowi, 
że zrobi dla niego wszystko, co dobre, 
oraz że wszystko, co zrobi, będzie do-
bre i mądre. A przecież tak nie zawsze 
jest, i to często mimo najszczerszych 
chęci oraz wysiłku owego przewodnika. 
To, że wyskoczą takie kwiatki jak obni-
żenie wypłat dla nauczycieli, świadczeń 
emerytalnych czy jeszcze inne, które 
są dopiero przed nami, to – wobec 
skali zmian – było oczywiste dla każ-
dego praktyka. Gdyby przyjęto dłuż-
szy okres pomiędzy opublikowaniem 
ustawy a jej wejściem w życie, to by-
łoby więcej czasu, aby przynajmniej 
ci, którzy będą ją w praktyce stosować, 
się jej nauczyli, przetestowali na sucho 
jej możliwe skutki, a wtedy byłby jesz-
cze czas, by podnieśli larum, a także 
dla ustawodawcy czas, by wprowadzić 
niezbędne poprawki, tak by przy-
najmniej na starcie uniknąć kom-
promitacji, którą zafundował sobie 
PiS, doprowadzając do zmniejszenia 
wypłat dla nauczycieli czy emerytów. 
I to jest właśnie ten drugi koniec kija. 
Skoro ustawodawca nie musi czuć re-
spektu przed kimkolwiek, łatwiej jest 
o nieostrożność, błąd czy wiarę w cuda 
lub  –  równą jej  –  wiarę we własną 
nieomylność. A wtedy dużo łatwiej 
o kompromitację, od której zaczął się 
ów rzekomy „ład”. Co będzie dalej? 
Zobaczymy. 

W każdym razie – patrząc na to, 
co PiS zrobił z Trybunałem Konsty-
tucyjnym, warto czasem sobie zanu-
cić refren starej piosenki Lady Pank:

Każdy kij ma dwa końce, 
więc się w duchu śmiej
Każdy kij ma dwa końce, 
więc się w duchu śmiej
W duchu śmiej.

Tym, którzy nie pamiętają przy-
pomnę, że ukazała się ona w wyda-
nej w 1988 r. drugiej części albumu 

„O dwóch takich, co ukradli księżyc”. 

link do artykułu: https://www.rp.pl/rzecz-o-
prawie/art19319441-piotr-paduszynski-kot-
jest-potrzebny-kazdemu-z-nas

39

FEL IE TON



KRÓTKI ESEJ O UDRĘCE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

krzysztof dudek
/ adwokat

1. MAGICZNY NAPÓJ NIE POMOŻE 
Jako wierny fan serii komiksowej o przygodach Asteriksa 
i Obeliksa przy opisie stosunków mała firma – urząd przy-
wołam mój ulubiony odcinek pt. 12 prac Asteriksa. Julisz 
Cezar zgodzi się oddać hołd Galom, jeśli powtórzą wyczyn 
Herkulesa – wykonają 12 zadań wyznaczonych przez bo-
gów, aby udowodnił, że jest jednym z nich. Jeśli Asteriks 
i Obeliks nie podołają, wszyscy mieszkańcy osady zostaną 
niewolnikami Imperium Rzymskiego. Bohaterom opowie-
ści świetnie idzie, bestie nie mają szans, hydrze sprawnie 
i szybko urywają łeb, potrafią nawet oprzeć się pokusom 
piękności z Wyspy Rozkoszy. Kryzys pojawia się, kiedy bo-
haterowie stają przed jednym z rzymskich urzędów. Zada-
nie wydaje się banalnie proste. Asteriks i Obeliks, aby ru-
szyć w dalszą podróż, muszą otrzymać zaświadczenie A37.  
W tym momencie dzielni Galowie zostają poddani naj-
trudniejszej próbie. Okienko, w którym wydawane jest 
zaświadczenie A37, jest zamknięte. Petent ma się udać 
do innego okienka, przy którym okazuje się, że do wnio-
sku o wydanie zaświadczenia potrzebny jest załącznik, 
który otrzymają w okienku nr 12. Oczywiście w okienku 
12 trwa remont, więc sprawy przemieniono na ostatnie 
piętro, tam, owszem, załącznik można załatwić, ale pani, 
która się tym zajmuje, jest na szkoleniu, a ta, które ją za-
stępuje, nie zajmuje się tym sprawami i nie ma uprawnień. 
I tak dalej, i tak dalej… Po kilku godzinach Obeliks jest 
bliski obłędu, a Asteriks popada w depresję. W wyobraź-
ni widzi, że wszyscy Galowie stają się niewolnikami. Cza-
rodziejski napój Panoramiksa okazuje się nieskuteczny. 
Ostatnim wysiłkiem Asteriks wpada na pomysł wykorzy-
stania instytucji postępowania administracyjnego i śpieszy 
poinformować urzędniczkę wydającą zaświadczenia A37, 
że wyszedł nowy okólnik b17 do zarządzenia 223/31 w spra-
wie wydawania zaświadczeń. Urzędniczka wpada w panikę, 
po chwili cały urząd szuka nowego okólnika do zarządzenia. 
W trakcie zamieszania jeden z urzędników wydaje Galom  
zaświadczenie A37. 

I w tym momencie przechodzimy do procedury opisanej 
w polskim kodeksie postępowania administracyjnego. Na po-
czątek wyjaśnienie natury ogólnej. Wszystko, co dotyczy sto-
sunków obywatel – urząd, regulowane jest normami prawny-
mi. Najczęściej kodeksem postepowania administracyjnego, 
ale też ordynacją podatkową, prawem pracy, całym system 
podatkowym. Nie ma czynności prawnie obojętnych, każdy 
wniosek, prośba ustna lub pisemna, nawet rozmowa z urzędni-
kiem – to nic innego, jak stosowanie procedury postepowania 
administracyjnego. Na ogół obywatele mają sporadyczny kon-
stant z urzędnikami. Roczne rozliczenia podatkowe, sprawy 
w ZUS itd. Ale jest grupa podmiotów, której kontakt urzędowy 
ma charakter permanentny. To małe przedsiębiorstwa, w któ-
rych najczęściej właściciel musi sam poświęcić czas na zała-
twianie spraw urzędowych. Wróćmy na chwilę do Asteriksa. 
Ważnym morałem tej opowieści, którą trzeba traktować bardzo 
serio, jest to, że w kontaktach z urzędem trzeba być wyposażo-
nym w narzędzia prawne, które pozwolą skutecznie i szybko 
egzekwować załatwienie sprawy. 

2. STRATY LICZONE W MILIARDACH 
Czas jest największym dobrem. Dla każdego prowadzącego 
przedsiębiorstwo konieczność załatwiania spraw admini-
stracyjnych powoduje, że jest on oderwany od spraw firmy. 
Cały potencjał skierowany jest na ogarnięcie dokumentów, 
załatwienie zaświadczeń, złożenie wyjaśnień itd. Według 
portalu INN Poland przedsiębiorcy tracą co dzień 4 godziny 
na sprawy biurokratyczne. Gospodarka traci na tym ok. 200 
miliardów złotych rocznie. 

3. ZAMIAST MAGICZNEGO 
NAPOJU – EGZEKWUJMY NASZE PRAWA 
ZAPISANE W K.P.A., KONSTYTUCJI RP I INNYCH 
USTAWACH
Kontynuując wątek terminowości i szybkiego załatwienia 
sprawy, warto przypomnieć, że pojawia się ona w kilku arty-
kułach kodeksu postępowania administracyjnego. Zacznijmy 
od ogólnej zasady zapisanej w art. 12 k.p.a., który nakazuje 
organom administracji działać wnikliwie i szybko, posługując 
się możliwe możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi 
do jej załatwienia. Ponadto ta norma wskazuje, że sprawy, 
które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wy-
jaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Ponieważ ww. przepis zawarty jest tzw. zasadach ogól-
nych, rzadko ma bezpośrednie zastosowanie. Ale warto 
o tym pamiętać i przywoływać w sytuacji, kiedy urząd żąda 
od strony kolejnych zaświadczeń, dowodów itd. Mali przed-
siębiorcy muszą pamiętać – sprawa ma być załatwiana bez-
zwłocznie, co oznacza – bez nieuzasadnionej zwłoki. Za chwi-

Dom, który czyni szalonym

40

FEL IE TON



lę zostaną opisane artykuły wskazujące, 
jakie terminy obowiązują w postępowa-
niu administracyjnym i które wskazują 
maksymalny czas dla wydania decyzji 
administracyjnej. 

Przepis art. 35 k.p.a. w §1 powtarza 
wcześniej omówioną zasadę załatwiania 
sprawy bez zbędnej zwłoki. Powtórze-
nia w przepisach szczególnych normy 
już wskazanej w części ogólnej ozna-
cza, że ustawodawca szczególną wagę 
przykłada do terminowego załatwienia 
sprawy.

Ponadto w §2 wskazuje się sprawy, 
które powinny być załatwione nie-
zwłocznie, w oparciu o dowody przedsta-
wione przez stronę lub w oparciu o fakty 
i dowody powszechnie znane albo znane 
organowi z urzędu.

Wreszcie przepis ten precyzyjnie 
określa terminy do załatwienia sprawy. 
Tam, gdzie jest potrzeba wszczęcia po-
stępowania wyjaśniającego, zakończe-
nie postępowania powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca, a spra-
wy szczególnie skomplikowane nie póź-
niej niż w ciągu 2 miesięcy. Oczywiście 
przepisy szczególne wskazują inne ter-
miny dla załatwienia sprawy. 

Należy pamiętać, że niezałatwienie 
sprawy w terminie może wywołać skutki 
w zakresie odpowiedzialności odszko-
dowawczej. W orzeczeniu Sądu Najwyż-
szego z 28.09.1990 r. (III CZP 33/90) 
zawarto następującą tezę – „Bezzasadne 
zwlekanie w załatwieniu sprawy może 
uzasadniać odpowiedzialność organu 
z powodu szkody wyrządzonej stronie, 
a także być okolicznością uwzględnianą 
w postępowaniu mającym za przedmiot 
umorzenie zaległości podatkowej”.

Wiadomo już, w jakim terminie po-
winny być załatwiane sprawy i że można 
dochodzić odszkodowania w związku 
z niedotrzymaniem terminu. Najwyższy 
czas przedstawić narzędzie pozwalające 
stronie wymusić na organie terminowe 
załatwienia sprawy. Mowa tutaj o prawie 
do wniesienia ponaglenia – stosunkowo 
nowej instytucji prawnej opisanej w art. 
37 k.p.a. 

Warto zwrócić uwagę, że ten przepis 
wskazuje dwa rodzaje „grzechów” zwią-
zanych z nieterminowością. Pierwszy 
to bezczynność organu polegająca nie-
załatwieniu sprawy w terminach, o któ-
rych już była mowa. Druga kategoria 
to przewlekłość postępowania, zacho-
dząca w przypadku prowadzenia sprawy 
dłużej, niż to jest niezbędne do jej zała-
twienia. Innymi słowy bezczynność 

to sytuacja, w której nasza sprawa leży 
i – jak to się potocznie mówi – „nabie-
ra mocy”, a przewlekłość to co prawda 
nawet intensywne postępowanie i zbie-
ranie dowodów, być może wcale niepo-
trzebnych do załatwienia sprawy. Jako 
ilustrację niech posłuży nam scena z kul-
towego serialu „Alternatywy 4”, w której 
Dionizy Cichocki, grany przez Bronisła-
wa Pawlika, już ma odebrać upragnione 
mieszkanie, kiedy prezes zwraca uwagę, 
że brak aktu zgonu ojca. Przerażony pe-
tent tłumaczy, iż zginął zesłany na Sybe-
rię, na co spokojnie prezes spółdzielni 
poucza, że wystarczy wysłać do ZSRR 
pismo z prośbą o akt zgonu. Z pewnoś-
cią organy państwa radzieckiego prześlą 
zwrotnie konieczne dokumenty. Tym-
czasem trzeba czekać – a mieszkanie stoi 
przygotowane. 

Wrócić należy do wniosku o ponagle-
nie. Ważna zmiana dotyczy trybu postę-
powania. Ponaglenia wnosi się bowiem 
do organu wyższego stopnia za pośred-
nictwem organu prowadzącego postępo-
wanie. Ponaglenie musi być rozpatrzone 
w ciągu 7 dni, a organ, który rozpoznaje 
ponaglenia, w postanowieniu stwierdza, 
czy doszło do bezczynności lub prze-
wlekłości, a także czy w tracie procedo-
wania ograny administracji dopuściły 
się rażącego naruszenia prawa. Ponadto 
wyznacza się nowy termin do załatwie-
nia sprawy i wreszcie zarządza wyjaś-
nienie przyczyn, a przede wszystkim 
ustalenia osób winnych bezczynności 
lub przewlekłości.

Prawo polskie traktuje zjawisko bez-
czynności organu jako przesłankę do do-
chodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w związku z niewydaniem decyzji w ter-
minie. Odszkodowania można docho-
dzić w trybie art. 417 k.c., co z kolei po-
zwala stronie żądać naprawienia realnej 
szkody, ale także utraconych korzyści. 

4. JEŚLI ZADRĘ Z URZĘDEM, 
TO JUŻ NIC NIE ZAŁATWIĘ
I w tym miejscu pojawia się profesjonal-
ny pełnomocnik, który w imieniu strony 
wkroczy do „domu, który czyni szalo-
nym”. Czas na wskazanie art. 32 i 33 k.p.a., 
pozwalający w zasadzie na ustanowienie 
pełnomocnika we wszystkich czynnoś-
ciach administracyjnych.

Mali przedsiębiorcy z reguły zmuszeni 
są osobiście załatwiać sprawy urzędowe. 
Wciąż pokutuje jednak przekonanie, 
że przymilny uśmiech, pudełko czeko-
ladek załatwią sprawę. Warto jednak 
skorzystać z pomocy profesjonalnego 

pełnomocnika. Ustanowienie pełno-
mocnika właściwie zwalnia stronę (in-
teresariusza) z konieczności osobistego 
uczestnictwa w czynnościach przed or-
ganami administracji publicznej. Wszel-
kie czynności, a nawet odbiór korespon-
dencji, może wykonywać pełnomocnik. 
Ponadto profesjonalny pełnomocnik 
może od organów administracji egze-
kwować terminowe wydawanie decyzji, 
zaskarżać bezczynność i przewlekłość, 
dochodzić odszykowania na rzecz strony, 
a nawet oceniać pracę urzędników i skła-
dać wnioski co do ich pracy. 

Reasumując, całe odium niezadowo-
lenia urzędników może przejąć pełno-
mocnik, który swobodnie porusza się 
w labiryncie przepisów. 

5. KUPĄ MOŚCI PANOWIE 
W wieloletniej pracy adwokata 
w postępowaniu administracyjnym 
nie spotkałem się z aktywnym udzia-
łem organizacji społecznej wspierającej 
stronę. A przecież obok małego przed-
siębiorcy jako strona może występo-
wać organizacja zrzeszająca podobne 
firmy lub inna organizacja, której za-
dania statutowe mają na celu obronę 
praw małych firm. Warto przytoczyć 
art. 31 k.p.a., który zaprawdę daje or-
ganizacjom szerokie uprawnienia. 

Organizacja społeczna może w spra-
wie dotyczącej innej osoby występo-
wać z żądaniem wszczęcia postępo-
wania, dopuszczenia jej do udziału 
w postępowaniu. 

Organizacja społeczna uczestniczy 
w postępowaniu na prawach strony, 
co oznacza, że może składać wnioski 
formalne, przedstawiać dowody itp.

Organizacja społeczna, która 
nie uczestniczy w postępowaniu na pra-
wach strony, może za zgodą organu ad-
ministracji publicznej przedstawić temu 
organowi swój pogląd w sprawie, wyra-
żony w uchwale lub oświadczeniu jej or-
ganu statutowego

Reasumując, małe firmy mają sze-
reg narzędzi prawnych pozwalających 
na przeprowadzenie postępowania ad-
ministracyjnego w sposób szybki i kom-
petentny. Powyżej omówiono instytucję 
ponaglenia i możliwość wyręczenia się 
pełnomocnikiem we wszystkich czyn-
nościach administracyjnych. W kolej-
nym zostanie omówiona zupełnie nowa 
instytucja prawna, pozwalająca stronie 
dokonać oceny pracy urzędnika, a nawet 
wypowiedzieć się co do funkcjonowania 
urzędu.  
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W CZASACH PRZEDINTERNETOWYCH BYŁY KARYKATURY, BYŁY 

SCENY Z FILMÓW CZY KRÓTKIE POWIEDZONKA, KTÓRE WYPADŁSZY 

Z UST SWOICH AUTORÓW, ZACZYNAŁY ŻYĆ WŁASNYM ŻYCIEM.

piotr paduszyński
/ adwokat

Teraz najpowszechniejszą formą humorystycznego 
skomentowania rzeczywistości jest mem interneto-
wy. Nie ma chyba nikogo, kto podczas korzystania 
z Internetu by się z nim nie zetknął. Zazwyczaj jest 
to wypowiedź w formie obrazka zaopatrzonego w tekst 
w jakiś sposób odnosząca się do rzeczywistości – albo 
sarkastycznie, albo ironicznie, rzadziej jedynie  
żartobliwie. 

Niektórzy twierdzą, że najlepszym memem jest rze-
czywistość. To taki odpowiednik dawnego powiedzenia, 
że najlepsze historie pisze samo życie. Tutaj wystarczy 
coś z czymś zestawić i jakikolwiek dodatkowy komentarz 
jest zbędny. 

Ostatnio taki mem trafił na moją skrzynkę odbiorczą. 
Zestawienie dwóch zdjęć z internetu. Jedno przedstawiało 
prokurator Ewę Wrzosek i zawierało dopisek następującej 
treści: „Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania 
w sprawie cyberataku na telefon prokurator Wrzosek”. Dru-
gie, pod nim, zwierało zdjęcie szopki świątecznej i infor-
mację: „Padł królik z szopki bożonarodzeniowej. Sprawą 
zajęła się prokuratura”.

Oczywiście cieszy to, że jakiś prokurator sprawdzi, 
czy zwierzęta przy okazji tych lub innych świąt nie cierpią 
przez głupotę lub okrucieństwo człowieka, który je wziął 
na ozdobę swojego świętowania. Ale nie o to chodzi. 
Dla mnie to zestawienie to najlepszy komentarz kondycji 
moralnej polskiej prokuratury i jako instytucji, i naszego 
państwa. Czego się z tego zestawienia dowiedzieliśmy? 
Prokuratura chętniej się zajmie podejrzeniem czyjejś bez-

myślności przy okazji świąt Bożego Narodzenia niż po-
dejrzeniem celowego szpiegowania telefonu urzędującego 
prokuratora! A dlaczego? Aż na usta się ciśnie, że jedynie 
dlatego, że to prokurator niemile widziana przez polity-
ków aktualnie rządzących krajem, bo wszczęła śledztwo 
w sprawie dla tych polityków niewygodnej. Więc nikt 
z instytucji, w której pracuje, nie chce ryzykować podzie-
leniem jej losu, a może i by się taki znalazł, ale wierchusz-
ka mu już nie pozwoli. Czyli zabicie kury lub królika jest 
mniej ryzykowne i w efekcie bardziej kosztowne niż szpie-
gowanie polskiego prokuratora. Tylko gdzie my w ta-
kim razie się znajdujemy jako państwo i jako społeczeństwo? 
Czy my wciąż jeszcze jesteśmy Polską, czy też spadliśmy 
już do poziomu jedynie mema internetowego albo polet-
ka tego lub innego prezesa tej lub innej partii politycznej? 
Co oznacza bycie polskim prokuratorem, skoro się go chro-
ni mniej niż (oczywiście wymagające ochrony) zwierzęta  
inwentarskie?

W miejsce pani Wrzosek można by wkleić zdjęcia jeszcze 
innych osób. Media podpowiadają nam nazwiska adwoka-
ta Romana Giertycha i polityka Krzysztofa Brejzy, ale pew-
nie kolejka jest dłuższa. 

Oczywiste jest, że państwo powinno posiadać narzę-
dzia, które pozwolą na skuteczne ściganie przestępców. 
Ale czy akurat w takiej bieda wersji oprogramowania, że zo-
staną one wykryte przez oprogramowanie atakowanego 
telefonu, które samo przy aktualizacji poinformuje jego 
właściciela, że atak miał miejsce, w to już szczerze wątpię, 
bo to przecież samo w sobie jest kompromitujące.

Państwo jednak nie może tych narzędzi używać po-
przez wprowadzanie w błąd sędziów dających na to zgo-
dy (o ile w ogóle takie zgody były). A jeżeli już „spra-
wa się rypła” i telefon sam poinformował właściciela, 
że ten był szpiegowany, to nie można odmawiać owemu 
właścicielowi prawa do zbadania sprawy, tak jak nie może 
z tego kpić czy żartować, bo kpiąc ze szpiegowania włas-
nych posłów, prokuratorów i obywateli – kpi się samemu 
z siebie. 

link do artykułu: https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/
art19296061-piotr-paduszynski-najlepszy-mem-to-rzeczywistosc

O aferze mema
Przedruk, publikacja 18.01.2022 r., „Rzeczpospolita”.
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