
P I S M O  I Z B Y  A D W O K A C K I E J  W  Ł O D Z I76|2022

Jak pracować mniej 
a wydajniej dzięki 
LegalTech i AI



kronik a – pismo izby adwok ackie j w łodzi

izba adwokacka w łodzi.  
okęgowa rada adwokacka. 
adres: ₉₀ - ₅₃₁ łódź, ul. wólczańska ₁₉₉ 
tel.: +₄₈ ₄₂ ₆₃₂ ₇₈ ₁₂

ora.lodz@adwokatura.pl 
www.lodz.adwokatura.pl

kolegium redakcyjne:  
adw. katarzyna piotrowska-mańko –  
redaktor naczelna,  
adw. zbigniew bakalarczyk, adw. jerzy ciesielski,  
adw. katarzyna fulko, adw. anna janicka, 
adw. mariusz mazepus, adw. dr mariusz olężałek, 
adw. ewa stępniewicz-kwaśny, adw. krzysztof 
stępniewicz, adw. anna szczepaniak, adw. jarosław 
szczepaniak, adw. michał wojtysiak

szczególne podziekowania  
za pomoc w przygotowaniu niniejszego 
numeru dla adw. dra mariusza olężałka

bieżący numer jest dofinansowany  
przez naczelną radę adwokacką

egz. bezpłatny 
issn ₁₇₃₁-₆₈₄₇

projekt układu typograficznego i okładki:  
krzysztof waloszczyk

zdjęcie użyte do projektu okładki:  
SHUTTERSTOCK.COM/PL/G/STARMARPRO 

SKŁAD DTP: SO! CREATIVE HOUSE 
socreativehouse.pl

złożono krojami: futura, lato, minion

Przekaz informacji i sposób komunikacji to podstawa funkcjono-
wania każdego dobrze naoliwionego zespołu. Zawsze uczono mnie, 
że praca adwokacka polega na kilku prostych zasadach: rozmowie, 
precyzyjnym opanowaniu stanu faktycznego, ustaleniu kwestii spor-
nych i poszukaniu rozwiązania, które może być bądź to ugodą bądź 
ostatecznym wyrokiem. 

Wydarzenia ostatnich kilku miesięcy nie tylko w Adwokaturze na-
szej rodzimej łódzkiej, ale Adwokaturze w ogóle, skłaniają do refleksji, 
iż z komunikacją u nas mogłoby być lepiej. 

Bardzo wiele mówimy o rozmowie, mediacja to coś co słychać 
zewsząd, a pozasądowe rozwiązywanie sporów to dość dobra ostat-
nio metoda na zakończenie najbardziej krwawych konfliktów. 
Mam jednak wrażenie, że adwokaci to szewcy, co bez butów cho-
dzą. Gdy w grę wchodzą emocje, podsycane przez niezweryfikowa-
ne lub niepełne informacje, które dzięki mediom społecznościowym 
krążą bardzo szybko, zaczynamy zapominać, że powinniśmy rozma-
wiać. Stąd się biorą zbyt szybkie wnioski i koalicje. Rozwój informa-
tyzacji i nowych technologii, które wlewają się w naszą pracę, nasze 
życie i w nas samych powoduje, że niby ma być lepiej, ale czy jest 
tak rzeczywiście? Czy fakt szybkości przekazywania informacji jest 
nam tak bardzo potrzebny i czy ma tylko pozytywne skutki? Koalicje 
problemowe, które jak w każdym środowisku, są obecne także w Ad-
wokaturze, przeniosły się z pokojów adwokackich do online’owego 
świata messengera i innych komunikatorów. Przerażamy się artyku-
łami prasowymi o szkole i bullyingu, ale mam wrażenie, że robimy 
dokładnie to samo. Świat, jaki nas otacza nie jest sprzyjający Adwo-
katurze jako środowisku jednego z zawodów zaufania publicznego. 
Wszyscy o tym wiemy. Dodatkowe budowanie koalicji, które zakła-
dają złą wolę „tych drugich” nie poprawia tego stanu. Korzystam 
z tego forum, aby podzielić się tą refleksją, ponieważ ceniłam zawsze 
Adwokaturę za wzajemny szacunek do kolegów. Jestem jak najbar-
dziej za nowoczesnymi technologiami, które są niezwykle potrzebne 
i stały się częścią naszego świata nieodwracalnie, jednak mam prze-
konanie, że bez stałego przypominania sobie o tym, że podstawą siły 
Adwokatury są ludzie i ich relacje, staniemy się jedynie gremium 
wykonującym zawód prawniczy. Możemy napisać sobie nowe zasady 
etyki, możemy ucyfryzować w sposób doskonały Izby, możemy także 
być najlepiej wykształconymi fachowcami i doskonale wypełniać dru-
ki i tabelki, jednak czym w tej doskonałości będziemy, jeśli utracimy 
umiejętność współpracy i rozmowy? Będziemy tym, czym nas nazy-
wają. Korporacją. Samorząd to nie korporacja. Samorząd to ludzie 
samostanowiący o sobie, przy uwzględnieniu realnych okoliczności, 
w jakich funkcjonują, którzy rozmawiają ze sobą, komunikują się 
i słuchają. Materiał zawarty w Kronice przedstawia opinie, emocje, 
suche dane, ale i mam nadzieję to, co każdy chce wiedzieć. Jedni chcą 
poznać historię, inni konkretne dane finansowe. I niech to wszystko 
będzie dostępne. 

Jako redaktor naczelna Kroniki chcę przy tym zapewnić, że Kro-
nika pojawia się w takich realnych okolicznościach, jakie mamy. 
Każdy, kto chce opublikować tekst, może na to liczyć. Jedyne, czego 
nie możemy (my – czyli kolegium redakcyjne i ja) zagwarantować 
to ukazania się Kroniki w jakimś absolutnie konkretnym terminie 
zawitym oraz zawsze w wersji drukowanej. 

Niezmiennie zapraszam wszystkich chętnych do publikowa-
nia swoich poglądów, opinii, materiałów naukowych czy analiz 
prawnych.

katarzyna piotrowska-mańko
/ redaktor naczelna KRONIKI, adwokat, 
mediator, członkini ORA w Łodzi, 
przewodnicząca Komisji Mediów i Komunikacji 
Społecznej przy ORA w Łodzi
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Ośrodek  
w Grotnikach 
odczarowanie mitów
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY IZBY ADWOKACKIEJ W ŁODZI 

POWSTAŁ W LATACH 60. Z INICJATYWY ADWOKATA ZYGMUNTA 

DECZYŃSKIEGO. Z PISM RADY ADWOKACKIEJ WYNIKAŁO, 

ŻE PRZEZNACZENIEM TEGO TERENU BYŁA ORGANIZACJA OŚRODKA 

WYPOCZYNKOWEGO DLA ADWOKATÓW. 

anna szczepaniak
/ adwokat, mediator sądowy

W 2016 r. stałam się użytkowniczką jednego z domków 
na terenie ośrodka wypoczynkowego w Grotnikach. Mia-
łam obawy, czy dobrym pomysłem jest organizowanie so-
bie miejsca do wypoczynku wśród adwokatów, z którymi 
na co dzień spotykam się w sądzie, były one jednak nie-
uzasadnione. Grotniki okazały się wspaniałym miejscem 
do spędzania czasu wolnego, a wśród wieloletnich użyt-
kowników spotkałam osoby, z którymi byłam na aplikacji 
adwokackiej. Ośrodek w Grotnikach wzbudzał i wzbu-
dza wiele kontrowersji wśród adwokatów Izby Łódzkiej, 
szczególnie tych, którzy tam nigdy nie byli, a w ostatnim 
czasie wręcz zbierają się nad nim czarne chmury. Posta-
nowiłam więc przybliżyć zarówno historię tego ośrodka, 
jak i ideę towarzyszącą jego powstaniu, a także napisać 
o tym, jak funkcjonuje on obecnie, kto i na jakich zasadach 
dziś z niego korzysta. Być może pozwoli to osobom zna-
jącym Grotniki jedynie z opowieści na wyrobienie sobie 
poglądu na ten temat, a może nawet zachęci do stania się 
użytkownikiem jednej z działek.

Ośrodek wypoczynkowy Izby Adwokackiej w Łodzi 
powstał w latach 60. z inicjatywy adwokata Zygmun-
ta Deczyńskiego. Z pism Rady Adwokackiej wynika-
ło, że przeznaczeniem tego terenu była organizacja 
ośrodka wypoczynkowego dla adwokatów. W 1960 r. 
ORA otrzymała zgodę na urządzenie ośrodka szko-
leniowo-wypoczynkowego. Miał on służyć wszystkim 
członkom izby. Rada zbudowała kilkanaście domków, 
a każdy adwokat miał prawo ubiegać się o wynajem 
domu na dwa tygodnie w okresie letnim. W kolejnych 
latach rada postawiła kolejne, można też było ubiegać 
się o zgodę na budowę własnego domku. W tych czasach 
izba łódzka liczyła około 200 adwokatów, a powstało 
zaledwie 10 domków. Dzięki dotacji NRA działka zo-
stała ogrodzona, uzbrojona w światło oraz wodociągi, 
wybudowano i urządzono pomieszczenia sanitarne oraz 
świetlicę. Na koszt użytkowników wielokrotnie wymie-
niane były niezbędne urządzenia (np. pompy wodne), 
część wodociągów oraz oświetlenie. Ponadto w 2008 r. 
sfinansowali studzienkę pomiarową podłączoną do wo-

dociągu w Ustroniu z wyodrębnionym punktem do ca-
łorocznego czerpania wody. Zniszczoną przez wichurę 
napowietrzną linię energetyczną zastąpiono podziemną 
na koszt wszystkich użytkowników (i częściowo ORA), 
zakupiono podstację elektryczną, potrzebną ze względu 
na zwiększenie liczby użytkowników. Decyzją Naczelni-
ka Gminy w Zgierzu z 1987 roku ustalona została cena 
państwowego gruntu będącego w użytkowaniu Rady 
Adwokackiej na kwotę 24 675 zł oraz opłata roczna 
wynosząca 1,5% tej ceny. Opłata 370 125 zł rocznie 
była ponoszona wyłącznie przez użytkowników przez 
okres 12 lat. W 1999 r. ustanowiono na 40 lat użytko-
wanie wieczyste na rzecz Izby Adwokackiej w Łodzi. 
Wartość gruntu będącego podstawą ustalenia opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego ustalono na kwotę 
551 550 zł, a opłatę roczną jako 1% wartości grun-
tu – 5516 zł. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
przez kolejnych 12 lat ponosili wyłącznie użytkowni-
cy – były one sukcesywnie podnoszone i np. za rok 2010  
wyniosły 12 855 zł. 

Ponoszenie przez użytkowników powyższych opłat 
przez 24 lata, a także opłat z tytułu danin publicznych 
(podatek leśny, podatek od nieruchomości) pozwo-
liło na nabycie użytkowania wieczystego, a następ-
nie, w lipcu 2012 r., na przekształcenie go w prawo 
własności. Dokonywanie opłat za użytkowanie wie-
czyste spowodowało obniżenie opłaty za przekształ-
cenie, która stanowi różnicę pomiędzy wartością 
nieruchomości a wartością prawa użytkowania wie-
czystego. Została ona ustalona na kwotę 656 076 
zł i rozłożona na 20 lat po 32 803 zł rocznie. Sama 
wartość nieruchomości w Grotnikach oszacowana zo-
stała na 2 107 875 zł, więc opłata przekształceniowa 
była niska. Użytkownicy Grotnik przekazali gminie 
Zgierz 20 000 zł na budowę drogi w Ustroniu. Miało 
to na celu uzyskanie przychylności gminy w załatwie-
niu sprawy użytkowania wieczystego. Liczyli oni na to, 
że ORA przekaże na ich rzecz użytkowanie wieczyste  
po upływie 10 lat. 

Na zebraniu 27.10.1998 r. użytkownicy w obecności 
wicedziekana Andrzeja Pelca podjęli uchwałę, że będą 
wnioskować o przekazanie im terenu ośrodka w Grot-
nikach w użytkowanie wieczyste. Nie została ona jed-
nak zrealizowana wobec przekształcenia użytkowania 
we własność. ORA, przydzielając działki kolejnym ad-
wokatom, sprzedawała im również domki rekreacyjne. 
Powodem był nie tylko ich zły stan techniczny, lecz 
także ustalenie wysokiego podatku z tytułu działalności 
gospodarczej (najmu) dla całego ośrodka na począt-
ku 2000 r. Sprzedaż ostatnich domków rozwiązała 
tę kwestię. 
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Od daty ustanowienia użytkowa-
nia w 1987 r. użytkownicy ponosili 
wszystkie koszty funkcjonowania 
ośrodka. Regulaminy zobowiązują 
użytkowników do pokrywania w ca-
łości kosztów funkcjonowania ośrod-
ka, takich jak wywóz śmieci, oświet-
lenie terenu, dostawa wody, remonty 
i naprawa urządzeń, dozór, obsługa 
administracyjna czy obciążenia pub-
licznoprawne. Opłaty te ustalane 
są proporcjonalnie do powierzchni 
działki, a opłaty za energię elek-
tryczną według wskazań licznika. 
Użytkownicy ponoszą też koszty in-
westycji na terenie ośrodka, m.in. sfi-
nansowali bramę na napęd elektrycz-
ny. Wszystkie opłaty rozliczane 
są na podstawie comiesięcznych fak-
tur wystawianych przez ORA. 

(Powyższe informacje uzyskane 
zostały w oparciu o dokumenty dzię-
ki nieocenionej pomocy Krystyny 
Kotkowskiej).

Jarosław Z. Szymański: W latach 60. 
i 70. Grotniki były dla mnie miejscem 
spędzania weekendów od maja do paź-
dziernika, połowy wakacji, miejscem 
pierwszych koleżeństw, które prze-
kształciły się w przyjaźnie. Grotniki 
zawsze pozostaną częścią dzieciństwa 
i okresu szkolnego wielu łódzkich ad-
wokatów. Były to czasy, gdy telewizję 
z jedynym wówczas programem moż-
na było oglądać u sąsiadów za ogro-
dzeniem. Na przełomie lat 60. i 70. 
powstała świetlica, w której koncen-
trowało się życie towarzyskie. Istniało 
bagno, na środku którego była wyspa 
z wierzbą – „wyspa skarbów” z trud-
ną do niej przeprawą. Na polanie było 
boisko. Rosła tam też stara grusza, 
pod którą młodzież organizowała og-
niska. Grotniki były położone bardzo 
blisko Łodzi, dostępne nawet dla osób 
nieposiadających samochodów, ale za-
razem daleko od problemów codzien-
ności. To była pewna odskocznia, 
konwencja spędzania wspólnie przez 
adwokatów wolnego czasu, odpoczyn-
ku i wielopokoleniowej integracji. Były 
to inne czasy, inny świat – okres PRL-u. 
W tym wszystkim Grotniki były czymś 
więcej. Miały swój genius loci, który 
odbiegał od siermiężnej gomułkow-
skiej rzeczywistości i socjalistycznego 
sposobu wypoczynku i rekreacji. 

Hanna Gąszcz-Krupowczyk: Grot-
niki były zawsze dumą ORA w Łodzi, 
żadna inna rada adwokacka nie miała 
swojego ośrodka. Początkowo były sta-

wiane domki pojedyncze, bez łazienek. 
Potem zbudowane zostały łazienki i to-
alety ogólne, pod którymi często stała 
kolejka. Wszyscy byli bardzo zinte-
growani – wieczorami spotykali się 
w świetlicy, wyposażonej w duży tele-
wizor. W tygodniu z dziećmi były bab-
cie lub opiekunki. Czasem jedna babcia 
miała pod opieką kilkoro dzieci, a po-
południami przyjeżdżali rodzice. W la-
tach 70. domków zaczęło przybywać. 
Było dużo dzieci w podobnym wieku. 
Jeździło się na rowerze. Rozrywką było 
też budowanie szałasów, podchody, 
wieczorne słuchanie muzyki z magne-
tofonu na szpule, wyprawy na basen. 
Przyjaźnie tam zawarte przetrwały 
do dziś. Ci, co spędzali dzieciństwo 
w Grotnikach, mają ze sobą bardzo 
ciepłe relacje, nawet jeśli ich dorosłe 
życie nie jest skoncentrowane w Łodzi 
czy w naszym zawodzie. 

Eugeniusz Zejda: Ośrodek wypo-
czynkowy rady adwokackiej w Ło-
dzi im. adw. Zygmunta Deczyńskie-
go jest częścią historii naszej Izby. 
Jestem w sposób szczególny związany 
z tym miejscem. Od lat 60. do chwili 
obecnej spędzam tam czas nie tylko 
w okresie letnim. Jednym z pierwszych 
użytkowników ośrodka był mój dzia-
dek Eugeniusz, od początku lat 70. 
mój ojciec Józef. Grotniki spełniały 
i spełniają ważną rolę w integracji na-
szego środowiska. Dzięki pobytowi 
tam nawiązały się liczne przyjaźnie, 
które trwają do dzisiaj. Wielu użyt-
kowników ośrodka mogło wybudować 
domki letniskowe na własnych, nieza-
leżnych działkach, ale tego nie uczyni-
ło ze względu na magię tego miejsca, 
a przede wszystkim na możliwość in-
tegracji z innymi osobami. Nie wyob-
rażam sobie pozbawienia mnie prawa 
do korzystania z ośrodka. 

Iwona Zimoch: Grotniki  –  moje 
dzieciństwo i nastoletnia młodość. 
Piękny teren w lesie z domkami „ra-
dzieckimi”, przeznaczonymi do wyna-
jęcia przez adwokatów, oraz domkami 
wybudowanymi przez „pionierów” 
ośrodka, do których należeli również 
moi rodzice Mirosław i Irena Olczyko-
wie. Początkowo domki były skromne, 
nie miały łazienek. Pod prysznic i do to-
alety chodziło się do wspólnych budyn-
ków. Bawiliśmy się świetnie. Organi-
zowaliśmy przedstawienia teatralne 
na polanie, a w niepogodę – w świetlicy. 
Były tam telewizor, stół do ping-ponga, 
stoliki do gry w szachy i brydża. Dzieci 

uwielbiały bawić się na starej rozłoży-
stej wierzbie, która rosła na wysepce 
na stawie. Nad wszystkim panował 

„wujcio” Zygmunt Deczyński  –  po-
mysłodawca i założyciel ośrodka, 
obecny jego patron. Grotniki mogą 
być w dalszym ciągu oddechem dla za-
pracowanych. Wielu z nas już odeszło 
i pozostały po nich domki, które po wy-
remontowaniu mogą służyć nowym 
użytkownikom. Moje dzieci i dzieci 
moich towarzyszy dawnych zabaw 
też się w Grotnikach wychowywały, 
a teraz szaleją tam ich dzieci. 

Blisko połowa użytkowników Grot-
nik to osoby, które kupiły lub wybudo-
wały domki po roku 2000. Jak postrze-
gają Grotniki młodsi użytkownicy? 

Jowita Gajownik-Zienkiewicz: 
Do ośrodka adwokackiego w Grotni-
kach-Ustroniu przyjeżdżam od 7 lat. 
Jest to jedna z niewielu miejscowości 
w woj. łódzkim leżąca w dużym kom-
pleksie leśnym. Grotniki-Ustronie 
to pozostałość dawnej Puszczy Leśnej, 
więc powietrze jest niebywale zdro-
we, latem panuje tu przyjemny klimat, 
a upały nie doskwierają tak bardzo, 
jak w gęsto zabudowanej Łodzi. Jestem 
mamą dziecka, które ma problemy 
z drogami oddechowymi. Klimatycz-
ne walory miejsca mają bardzo pozy-
tywny wpływ na prawidłowy rozwój 
płuc dziecka i zahamowanie rozwoju 
chorób. Grotniki od dawna są znane 
ze swoich uzdrowiskowych walorów, 
dawniej były tu też sanatoria. Mój pobyt 
w Grotnikach jest związany nie tylko 
z potrzebą leczenia dziecka, lecz także 
z możliwością przebywania wśród in-
nych adwokatów. Z opowieści adwoka-
tów emerytów wiem, że w Grotnikach 
od przeszło 50 lat łódzcy adwokaci 
nawiązywali znajomości, a ich dzieci 
przyjaźnie na całe życie. W dzisiej-
szych realiach jest to jedno z niewielu 
miejsc, w których można spotkać gro-
no życzliwych wobec siebie adwokatów. 

Hanna Sługocka-Ziomek: Grotniki 
to miejsce, do którego mogłam zawsze 
wyjechać z dziećmi na weekend i wa-
kacje, aby odpocząć i odetchnąć świe-
żym powietrzem, co ma szczególne 
znaczenie, gdy mieszka się w centrum 
Łodzi. Mieszkańcy Grotnik powtarza-
li, że „wszystkie dzieci nasze są”, więc 
zawsze mogły one pójść do każdego 
i wiedziałam, że nic złego im się nie sta-
nie. Przy okazji jako rodzice mogliśmy 
spotykać się towarzysko i miło spędzić 
czas w swoim gronie. 
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Artur Białecki: Do Grotnik zawsze 
chętnie jeździliśmy razem z żoną 
(śp. Aleksandrą Boguszewską-Białe-
cką) i dziećmi z uwagi na świetne po-
wietrze, dużo zieleni i idealne miejsce 
do zabaw dla dzieci. Ciche, spokojne 
miejsce, dobre do wypoczynku, z dala 
od zgiełku miasta. 

Sylwia Kubiak-Kielichowska: Użyt-
kuję działkę w ośrodku w Grotnikach 
od 2 lat. Uważam, że jest to świetne 
miejsce, zwłaszcza dla rodzin z mały-
mi dziećmi. Dzieci mogą swobodnie 
i bezpiecznie bawić się razem na ogro-
dzonym zalesionym terenie. Moim 
zdaniem ośrodek powinien zachować 

swój dotychczasowy charakter, gdyż 
ma potencjał, aby służyć integracji 
członków naszej Izby. 

Ośrodek w Grotnikach stał się 
majątkiem Izby Łódzkiej wyłącznie 
dzięki staraniom i nakładom finanso-
wym jego użytkowników. Późniejsi 
użytkownicy, nabywając nakłady 
(domki) od poprzedników, zwracali 
im w cenie uiszczone przez nich opła-
ty. Osoby, które kupowały lub budo-
wały domki, przeznaczając na to nie-
rzadko oszczędności swojego życia, 
czyniły to w oparciu o obowiązujący 
do dziś regulamin, który przewiduje 
dożywotnie bezpłatne użytkowanie. 

Wprowadzenie najmu stawia oso-
by, które zainwestowały już środki 
w przyznane im działki, w niezwykle 
niepewnej sytuacji. Skomercjalizo-
wanie ośrodka jest sprzeczne z ideą, 
która towarzyszyła jego powstaniu, 
i nie uwzględnia już wcześniej ponie-
sionych przez użytkowników nakła-
dów i kosztów. Może warto zastanowić 
się nad innym rozwiązaniem, które 
będzie korzystne dla Izby, a nie bę-
dzie dla nikogo krzywdzące. Niewy-
kluczone, że zachęci ono inne osoby 
do znalezienia się w gronie „grotni-
czan” i poddania się magii tego nie-
zwykłego miejsca. 

jarosław wyrwas
/ adwokat, skarbnik ORA w Łodzi

W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące finan-
sowania Ośrodka Wypoczynkowego w Grotnikach, przed-
stawiam następujące informacje:

Na koszty utrzymania ponoszone przez użytkowników 
ośrodka składają się następujące pozycje:

• podatek od nieruchomości rozliczany proporcjonalnie 
do wielkości działek,

• wydatki na wynagrodzenie gospodarza ośrodka 
wypoczynkowego (w tym składki ZUS) – rozliczane 
w równych częściach pomiędzy użytkowników,

• wywóz nieczystości – rozliczany w równych częściach 
na użytkowników,

• koszty wysyłki pocztowej faktur – rozliczane w rów-
nych częściach na użytkowników,

• amortyzacja budynku gospodarczego – rozliczana 
w równych częściach na użytkowników,

• zakup węgla na zimę do budynku gospo-
darczego – rozliczany w równych częściach 
na użytkowników,

• drobne naprawy urządzeń w ośrodku (w tym włącza-
nie i wyłączanie wody przed i po sezonie, konserwacja 
węzła cieplnego) – rozliczane w równych częściach,

• abonament RTV Grotnik,
• energia elektryczna rozliczana według odczytów 

liczników.

Pozostałe koszty, które nie są ponoszone przez użytkow-
ników, to:

• opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego 
w prawo własności – płatna rocznie do 2031 roku,

• w roku 2022 koszty związane z naprawą dachu 
budynku gospodarczego, w 2021 r. koszty wymiany 
tablicy informacyjnej i homologacji wszystkich gaśnic, 
wcześniej (przed 2021 rokiem) – koszty remontu lamp 
oświetleniowych,

• coroczny budżet Komisji ds. Grotnik (przeznaczany 
w ostatnim czasie na poniesienie kosztów porządko-
wania terenu).

Jednocześnie informuję, że stale występujące zadłużenie 
użytkowników ośrodka wypoczynkowego uległo znaczne-
mu zmniejszeniu od jesieni 2022 r. 

Rzeczywistość finansowa 
Skarbnika ORA
PODSUMOWANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA OŚRODKA W GROTNIKACH
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dr paweł blajer
/ adwokat

Rocznica wyboru mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej na pre-
zesa Naczelnej Rady Adwokackiej przywołuje mi głównie 
jedno wspomnienie. Niepozorne, jedne z wielu z wydarzeń 
konferencyjnych w jednym z warszawskich hoteli (wtedy było 
ich więcej niż obecnie). Nie potrafię sobie przypomnieć na-
zwy obiektu i tytuły konferencji, lecz jakby to było dzisiaj pa-
miętam rozmowę z jedną z adwokatek, która tam była. Przy-
padkowe spotkania przeważnie nie mają dużego znaczenia, 
zwłaszcza gdy odbywają się w ramach dużych uroczystości. 
Zmuszają one raczej do kurtuazji, odbywają się szybko i w cie-
niu jakiś obowiązków. Tym razem tak jednak nie było.

Panią Joannę zapytałem o ówczesne zatrzymanie jakiegoś po-
lityka i czynności procesowe z tym związane. Wydawało mi się 
to tylko pretekstem do rozmowy z adwokatem, ale odpowiedź 
mnie zmroziła. Joanna Agacka-Indecka tłumaczyła mi, jak do ta-
kich czynności należy być wcześniej przygotowanym, a przede 
wszystkim – jak przygotować klienta: że nie można przyjmo-
wać pasywnej postawy, jak zachować zimną krew i czujność. 
Nie był to wykład, lecz rozmowa z człowiekiem oddanym swoim 
obowiązkom. Wiele to we mnie zmieniło, zwłaszcza że wtedy 
zaczynała się moja przygoda z prawem. 

Długo potem zastanawiałem się, co tak właściwie zrobiło 
na mnie wrażenie. Oddanie swojej pracy może nie jest czymś nie-
codziennym, ale jednak nie jest rzadkie. Spotkać można pasjona-
tów z różnych dziedzin, a moja ówczesna praca na pewno to uła-
twiała. Myślę, że w przypadku Joanny Agackiej-Indeckiej było 
to wynikiem spojrzenia. Tak, nie poglądu, stanowiska, wiedzy, 
lecz spojrzenia. Sprowadzającego się do uważności, skupienia 
na rozmówcy i pełnego zrozumienia. Mecenas Agacka-Indecka 
mówiła bez uciekania wzrokiem, gestów wyuczonych na popu-
larnych teraz warsztatach personalnych. To była ta wyjątkowość 
wyrażająca się w pełnym skupieniu uwagi na drugim człowieku. 
Banał. Ale nie. Jest w tym pewna siła. Ci, z którymi rozmawiamy 
jako adwokaci, nigdy nie mogą w naszych oczach zobaczyć stra-
chu. Jeśli dostrzegą także serdeczność i zrozumienie, to im z kolei 
może dodać to siły. 

Tak dobitnie i praktycznie rzecz ujmując, wiem, że los jednego 
człowieka ma niewielkie znaczenie. Nie jest to jednak prawdą, 
gdy ten człowiek niesie z sobą autentyczności, szczerość i ser-
deczność. Wtedy zmienić może się wiele. To spotkanie spra-
wiło, że zmieniło się mojej podejście do prawa. Zrozumiałem, 
że jego moc nie kryje się w przejrzystości i mądrości regulacji, 
ale w tym, jak jest stosowane. Zawód adwokata uosabia to chy-
ba najbardziej. Jesteśmy najbliżej tych, którzy nas potrzebują 
często w najtrudniejszych sytuacjach ich życia. I tutaj oczami 
pamięci widzę scenę z tzw. przebitek telewizyjnych, jak mecenas 
Agacka-Indecka siedzi ze swoim klientem przed salą rozpraw. 
Nie dzwoni do nikogo, nie przegląda telefonu, nie czyta gaze-
ty. Ze skupieniem rozmawia i czeka. I znowu to samo spojrze-
nie, które zapamiętałem z pierwszego spotkania. I to prawda, 
że jeden człowiek nie zmieni całego świata, ale ten indywidu-
alny – to już tak. Tylko musi chcieć spojrzeć na nas nie oczami 
kolejnego zdania, przedmiotu sprawy, WSP, zarzutu apelacji, lecz 
zrozumienia. Mecenas Agacka-Indecka była w tym mistrzynią, 
bo chyba było to dla niej naturalne. Są ludzie, którzy do czegoś 
świetnie się nadają, i tacy, którzy do czegoś się urodzili. Różnica  
jest gigantyczna. 

Niewiele na aktualności straciło to, o czym zawsze mówi-
ła mec. Agacka-Indecka w swojej działalności samorządowej. 
W rozmowie z „Rzeczpospolitą” po wyborze na funkcję prezesa 
NRA wyjaśniała, że chce, aby adwokatura z dużym rozmachem 
brała udział w życiu publicznym. Teraz pewnie zastanawiała-
by się tylko, jak to efektywnie robić, jak gazety tracą na zna-
czeniu, a internet zmienił współczesną komunikację. Mówiła 
też, że adwokaci muszą być otwarci i potrzebni społeczeństwu. 
Mecenas Dariusz Wojnar po jej śmierci tłumaczył, że walczy-
ła z utrwalanym przez media stereotypem adwokata drogiego 
i niedostępnego dla zwykłego obywatela. Teraz pewnie szu-
kałaby pomysłów, jak jeszcze mocniej pracować nad naszym 
adwokackim wizerunkiem poprzez wychodzenie poza we-
wnętrzne środowiskowe dyskusje. Nie oczekując stawiania 
na nogi opinii publicznej i ogólnopolskich mediów, zostawiając 
z boku spory z relatywistami, odrzucając moralizatorstwo i nie-
znośny dydaktyzm. Zamiast tego wszystkiego wykonać pew-
nie powolną, ale systemową pracę, czasami lokalną, a przede 
wszystkim bez internalizacji. Przecież często wystarczy tylko dar  
skupienia uwagi. 

Pisał pięknie ks. Jan Twardowski, że można odejść na za-
wsze, by stale być blisko. Bliskie i ważne pozostają poglądy byłej 
szefowej NRA, która zginęła w drodze na smoleńskie uroczy-
stości. Upływ czasu od jej śmierci paradoksalnie wzmacnia 
ich aktualność. Ale najważniejsze chyba i tak pozostaje 
to serdeczne i odważne spojrzenie. Dające duże siły w walce  
o drugiego. 

Mistrzyni skupiania uwagi
CZĘSTO PRZYPADKOWO, PO DRODZE, SPOTYKAMY RÓŻNYCH LUDZI. 

WIELE LAT TEMU W TAKI SPOSÓB POZNAŁEM ADWOKAT JOANNĘ 

AGACKĄ-INDECKĄ. TO SPOTKANIE ZMIENIŁO WIELE.
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Oczekując szacunku 
dla adwokatury, szanujmy 
też siebie nawzajem 

radosław przymuszała
/ adwokat, mediator, Izba Adwokacka 
w Zielonej Górze, sędzia Sądu 
Dyscyplinarnego

Adwokatura od zawsze musiała 
walczyć o to, by zajmować odpo-
wiednią pozycję w hierarchii spo-
łeczeństwa. By zarówno decyden-
ci, jak i zwykli obywatele liczyli się 
z jej głosem. Walka ta polega nie tylko 
na tym, by głos adwokatury był sły-
szalny, ale przede wszystkim na tym, 
by miał realny wpływ na kształtowa-
nie zmian, w szczególności w sferze 
prawnej. Ta walka zawsze była trud-
na. Być może teraz jest najtrudniej-
sza w naszej wielowiekowej historii. 
Z tego powodu tym bardziej powin-
niśmy jako środowisko adwokackie 
dążyć do zacieśniania więzi między 
poszczególnymi adwokatami. Powin-
niśmy dbać o wzajemne relacje między 
członkami adwokatury, bo nikt inny 
nie zrozumie lepiej problemów adwo-
kata niż inny adwokat. Z żalem nale-
ży zauważyć, że niestety na co dzień 
o tym zapominamy. 

Asumptem do napisania artykułu 
stała się dość prozaiczna sytuacja z co-
dziennej pracy adwokata. W związku 
z sytuacją procesową, jaka zaistniała, 
okoliczność, czy najbliższa rozprawa 
dojdzie do skutku, zależała od tego, 
czy druga strona wniesie o odrocze-
nie rozprawy z uwagi na konieczność 
zajęcia stanowiska w przedmiocie roz-
szerzonego powództwa, którego for-
malne doręczenie przez sąd miało 
nastąpić dopiero na tej rozprawie. 

Na termin wezwano celem przesłu-
chania informacyjnego powodów, we-
zwano również świadków. Oczywiste 
jest to, że w przypadku gdyby pełno-
mocnik drugiej strony wniósł o odro-
czenie rozprawy, nie należałoby mieć 
do niego pretensji. Skorzystałby z przy-
sługującego mu prawa. Żal by było je-
dynie, że tyle osób zaangażowanych 
w sprawę musiało stawić się na roz-
prawie tylko po to, by usłyszeć datę 
kolejnego terminu. By tego uniknąć 
i mieć świadomość tego, co w związ-
ku z rozszerzeniem powództwa się 
wydarzy, zastosowanie znalazło dość 
proste rozwiązanie  –  kontakt z peł-
nomocnikiem drugiej strony, które-
mu jednocześnie przesłano grzecz-
nościowo do wglądu treść pisma, 
mimo że w tym przypadku nie było 
takiego obowiązku. Krótka prośba 
o udzielenie informacji, czy w związ-
ku z rozszerzeniem powództwa zło-
żony zostanie wniosek o odroczenie  
rozprawy. 

Niestety, przesłane wiadomością e-
-mail na kilka dni przed rozprawą py-
tanie pomimo kontaktu telefonicznego 
z sekretariatem kancelarii pozostało 
bez odpowiedzi. W efekcie dopiero 
na rozprawie okazało się, czy wszyscy 
uczestnicy rozprawy stawili się po-
trzebnie, czy też nie. 

Z pozoru błaha sytuacja daje nieste-
ty wiele do myślenia. Dlatego, że takich 
błahych sytuacji mamy w swojej pra-
cy mnóstwo. Należy rozumieć oczy-
wiście zasady taktyki procesowej i to, 
że nie każdy jej element można zdra-
dzić, bo najważniejsze jest dobro klien-
ta. Wydaje się jednak, że w tym wszyst-
kim zapominamy o wzajemnym 
szacunku do swojej pracy. W tej kon-
kretnej sytuacji udzielenie odpowiedzi 
w żaden sposób nie naruszyłoby dobra 
klienta. Byłoby jedynie świadectwem 
tego, że walcząc po dwóch stronach, 
potrafimy zachować właściwe, kole-

żeńskie odruchy. Podobnie zresztą 
jak wówczas, gdy miejscowy adwokat 
uzyskuje wcześniej informację o cho-
robie sędziego, której konsekwencją 
jest odwołanie terminu rozprawy, i in-
formuje o tym pełnomocnika drugiej 
strony. Takie zachowanie również po-
winno być oczywistością – lecz niestety 
nie jest. Przykłady braku koleżeństwa, 
a tym samym wzajemnego szacunku, 
można mnożyć. 

W Zbiorze zasad etyki adwokackiej 
i godności zawodu (dalej ZZEAiGZ) 
znajduje się choćby taki zapis: Ad-
wokat powinien przestrzegać w sto-
sunku do kolegów zasad uprzejmości, 
lojalności i koleżeństwa (§ 31 ust. 1). 
Znajduje on rozwinięcie w kolejnych 
paragrafach. Oczywiste jest jednak to, 
że ZZEAiGZ nie zawiera w sobie ka-
zuistycznie wyliczonych przypadków 
określających wymagane zachowanie. 
Szczególne znaczenie ma przywołany 
wyżej zapis stanowiący pewną klauzulę 
generalną. 

W toku sprawy, stojąc po przeciw-
nych stronach, walczymy o różne 
interesy, różne są bowiem interesy 
naszych klientów. Nie zapominajmy 
jednak o tym, co leży w interesie ca-
łej adwokatury, a mianowicie o tym, 
by poszczególnych adwokatów nie po-
strzegano jedynie jako głosu swoich 
klientów. Powinniśmy z jak najwięk-
szą dbałością realizować ich interesy, 
ale jednocześnie pamiętać o wzajem-
nym szacunku do wszystkich uczest-
ników postępowania. Drobne gesty 
koleżeństwa, które tak naprawdę wy-
nikać powinny po prostu z zasad kul-
tury osobistej, składają się na całość 
obrazu, w jaki jesteśmy jako adwoka-
tura postrzegani. Jeżeli postrzega się 
nas jedynie jako przeciwników w po-
stępowaniu, to znaczy, że obraz ten jest 
wypaczony, a głos adwokatury jako ca-
łości wkrótce może zostać całkowicie 
zapomniany. 
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dr hab. grzegorz wierczyński, prof. ug

Artykuł przekazany w ramach współpracy Kroniki z Kwartalnikiem 
Gdańskim

Sygnalizowane w tytule pojęcie nie ma ustalonej definicji. 
W wydanej niedawno książce przygotowanej na zlecenie 
Naczelnej Rady Adwokackiej (Nowe technologie w prak-
tyce prawnika, Arche 2021) przyjęliśmy stosunkowo sze-
roką definicję „nowych technologii” mających znaczenie 
w praktyce prawniczej, zaliczając do tego pojęcia zarów-
no technologie cyfrowe, które służą do wyszukiwania 
informacji w prawie (tzw. LegalResearch), jak i pozostałe 
technologie wspierające praktykę prawniczą (LegalTech 
w węższym rozumieniu). W jednym i drugim przypadku 
można też (i na pewno warto) wyodrębnić kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem tych technologii (CyberSecurity). 

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań-
skiego funkcjonuje jedyna w Polsce Katedry Informatyki 
Prawniczej, która stara się obejmować swymi badaniami 
i publikacjami wszystkie te trzy sfery. 

LEGALRESEARCH
Pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych wykształ-
cił się nowy model akademickich studiów prawniczych. 
W tym nowym modelu skupiono się na nauczaniu studen-
tów umiejętności, na których opiera się praktyka prawni-
cza, mniej skupiając się na zmuszaniu ich do przyswojenia 
wiedzy o obowiązującym w danym momencie i w danym 
miejscu stanie prawnym. Upowszechniła się tzw. kazusowa 
metoda nauczania. Przy takim podejściu edukację prawni-
czą należało rozpocząć od prezentacji dostępnych źródeł 
informacji o prawie oraz przeszkolenia w zakresie umiejęt-
ności korzystania z nich. Dlatego też na wielu uczelniach 
na początku studiów wprowadzono kursy wyszukiwania 
informacji prawniczych. Kursy takie były prowadzone 
pod nazwą legal research albo jeszcze prościej – how to find 
the law?. Podręczniki do tego przedmiotu były powszech-
nie stosowane już przed I wojną światową (w sieci zna-
leźć można np. zdigitalizowany podręcznik R.A. Daly 
100 questions and answers on how to find the law, wydany 
w St. Paul w 1912 r.).

LegalTech 
KRÓTKIE WPROWADZENIE
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S t a n y  Z j e d n o c z o n e  b y ł y 
też (i są nadal) liderem w zakresie 
tworzenia prawniczych baz danych. 
Już w 1959 r. zespół prof. Johna 
Horty’ego na Uniwersytecie w Pitts-
burghu zaczął tworzyć bazę danych 
przepisów stanu Pensylwania do-
tyczących prawa ochrony zdrowia. 
Co ciekawe, J. Horty i jego zespół 
opracowali rozwiązanie o nazwie 
Key Words in Combination, które 
polegało na tym, że dokumenty za-
warte w bazie były indeksowane 
pod kątem występujących w nich 
słów kluczowych, co było poprzedni-
kiem technologii stosowanej obecnie 
w wyszukiwarkach internetowych. 
Podobne rozwiązanie zostało zasto-
sowane do stworzenia jednego z naj-
większych na świecie systemów infor-
macji prawnej – systemu LexisNexis. 
Jego początki sięgają 1966 r., kiedy 
stowarzyszenie adwokackie w Ohio 
postanowiło stworzyć komputerową 
bazę danych z precedensami, w któ-
rym wyszukiwanie miało się odby-
wać za pomocą opracowanego przez 
IBM systemu Key Words in Context 
(KWIC). Od skrótu nazwy tego sto-
warzyszenia projektowaną bazę na-
zwano OBAR. Projekt zrealizowała 
korporacja Mead, która uzyskała 
prawa autorskie do bazy i zmieniła 
jej nazwę na LEXIS (od słów LEX In-
formation System). Baza ta, początko-
wo składająca się z precedensów są-
dów z Ohio i Nowego Jorku, została 
wprowadzona do obrotu w 1973 r.

Pojawienie się komputerowych 
prawniczych baz danych zdynami-
zowało i skomplikowało procesy 
gromadzenia, systematyzowania, 
przetwarzania i wyszukiwania in-
formacji prawnych i prawniczych. 
Dobrze to widać w amerykańskich 
podręcznikach na temat legal rese-
arch. Do połowy XX w. dominowały 
w nich opisy papierowych (głównie 
bibliotecznych) zbiorów dokumen-
tów, a obecnie takie są wspomina-
ne jedynie na marginesie rozważań 
o korzystaniu ze źródeł elektronicz-
nych. Można to doskonale prześledzić 
w kolejnych wydaniach podręcznika 
How to Find the Law. Jego pierwsze 
wydanie ukazało się w 1931 r. (F.A. 
Eldean, How to Find the Law: A Legal 
Reference Handbook, Including Chap-
ters on Brief Making, St. Paul 1931), 
a ostatnie, dwunaste wydanie ukazało 
się w 2005 r. (R.C. Berring, E.A. Edin-

ger, Finding the Law, St. Paul 2005). 
Obecnie coraz częściej klasyczne pod-
ręczniki zastępowane są przez multi-
medialne kursy e-learningowe. 

W polskiej tradycji nauczania pra-
wa (zarówno na poziomie studiów, 
jak i na poziomie aplikacji) nie do-
szło do wykształcenia się tak rozumia-
nych zajęć poświęconych nabywaniu 
umiejętności wyszukiwania i weryfi-
kowania informacji o prawie. Krótko 
trwał też okres naukowego zaintere-
sowania omawianymi zagadnieniami. 
Zainteresowanie to pojawiło się wraz 
z rozpoczęciem w połowie lat 70. 
XX w. prac nad pierwszym polskim 
systemem informacji prawnej – Cen-
tralnym Zautomatyzowanym Reje-
strem Aktów Normatywnych (obec-
nie znanym pod nazwą Internetowy 
System Aktów Prawnych). Niestety 
już w połowie lat 80. XX w. zaintere-
sowanie badaniami nad wyszukiwa-
niem informacji o prawie zaczęło ma-
leć. Na początku lat 90. XX w. nie było 
w Polsce wydziału prawa, na którym 
prowadzono zorganizowane badania 
na ten temat. Jednocześnie w praktyce 
dynamicznie rosło zapotrzebowanie 
na takie badania. Polska, jak wiele kra-
jów Europy Środkowej i Wschodniej 
przechodziła wówczas przez okres 
głębokich i częstych zmian systemu 
prawnego. Prawnicy-praktycy po-
trzebowali informacyjnego remedium 
na postępującą inflację prawa. Reme-
dium takim okazały się komercyjne 
systemy informacji. Pierwszy taki 
system (istniejący do dzisiaj System 
Informacji Prawnej LEX) powstał 
w kancelarii prawniczej w Gdańsku. 
Współcześnie w praktyce polskich 
prawników kompleksowe i zaawan-
sowane technologicznie systemy in-
formacji prawnej są podstawowym 
źródłem informacji o prawie. Dlatego 
powinniśmy badać, jak procesy gro-
madzenia, systematyzowania, prze-
twarzania i wyszukiwania informacji 
prawnych i prawniczych wpływają 
na procesy stanowienia i stosowania 
prawa. Równie ważne jest, by w trak-
cie edukacji prawniczej przekazywać 
wiedzę o wynikach takich badań, 
w szczególności ucząc tego, jak pro-
fesjonalnie wyszukiwać informację 
o prawie oraz jak (i kiedy) weryfiko-
wać wyniki takiego wyszukiwania. 

Przyszli prawnicy muszą prze-
de wszystkim zdawać sobie sprawę, 
że nie istnieje taka baza danych, któ-

ra stanowiłaby idealną reprezenta-
cję całego obowiązującego w danym 
kraju systemu prawnego. Przykła-
dowo w polskich systemach infor-
macji prawnej istnieją poważne luki 
w bazach z umowami prawnymi 
(luki te wynikają z wadliwej praktyki 
organów państwa, które odpowiada-
ją za ogłaszanie tych umów). Bazy 
te mają ponadto wyraźne formalne 
ograniczenia (np. nie zawierają aktów 
prawnych sprzed 1918 r.; nie zawiera-
ją aktów UE, które przestały obowią-
zywać przed przystąpieniem Polski 
do UE; nie zawierają aktów prawa 
miejscowego sprzed 1999 r. itd.). 

Równie ważne w edukacji praw-
niczej jest to, że wyszukiwanie 
w systemach informacji prawnej jest 
znacznie bardziej zaawansowane 
niż w wyszukiwarkach internetowych 
typu Google. Sam proces wyszukiwa-
nia opiera się na podobnych mecha-
nizmach (indeksowanie wyrazów za-
wartych w dokumentach lub stronach 
internetowych i wyszukiwanie w ta-
kim indeksie). Najważniejsza różnica 
polega na tym, że systemy informacji 
prawnej oferują bardzo rozbudowane 
narzędzia do zawężania uzyskanych 
wyników wyszukiwania, od tak pro-
stych mechanizmów jak zawężanie 
do określonych rodzajów aktów praw-
nych po tak zawansowane jak zawę-
żanie wyników do aktów obowiązu-
jących w danym dniu lub na danym 
obszarze. To ostatnie rozwiązanie 
wiąże się z koniecznością nauczenia 
przyszłych prawników, jak wiele prob-
lemów rodzi ocena obowiązywania 
aktów prawnych i uświadomienia im, 
jak kolosalny ma to wpływ na uzyski-
wane wyniki wyszukiwania.

Nie do przecenienia jest też to, 
że użytkownik systemu informacji 
prawnej na liście wyników z aktami 
prawnymi otrzymuje nie tylko okre-
ślony akt prawny, lecz także tekst tego 
aktu prawnego i nie jest to jakikolwiek 
tekst, lecz wersja obowiązująca w da-
nym dniu. Użytkownik ma też możli-
wość prześledzenia zmian, jakie zaszły 
w tym tekście, oraz łatwego przenie-
sienia się do tekstu innego aktu, któ-
ry w danym akcie jest powoływany. 
To wszystko są rozwiązania, które 
są nieznane wyszukiwarkom inter-
netowym, a przez to nie są intuicyj-
ne dla osób, które przyzwyczaiły się 
do wyszukiwania informacji za pomo-
cą tych wyszukiwarek. 
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Jednym z obszarów, w których toczą 
się obecnie intensywne prace rozwo-
jowe, jest tzw. monitoring legislacyjny. 
Jest to zagadnienie, z którym słabo 
sobie radzą duże systemy informacji 
prawnej, a jednocześnie – zagadnie-
nie, z którym musi sobie poradzić 
niemal każdy prawnik-praktyk, gdyż 
jego klienci rzadko są zainteresowani 
poradą, którą można w całości opraco-
wać na historycznym stanie prawnym. 

Nie mniej ciekawe i skomplikowane 
są narzędzia służące do profesjonalne-
go wyszukiwania orzeczeń. W wielu 
państwach świata upowszechniły się 
przepisy o udostępnianiu orzeczeń są-
dowych. W efekcie obserwujemy swoi-
ste tsunami w bazach z orzecznictwem. 
Dobrze to widać w Polsce na przykła-
dzie orzeczeń sądów administracyj-
nych. W Systemie Informacji Prawnej 
LEX w 2003 r. po 10 latach funkcjo-
nowania bazy z orzeczeniami Temida 
znajdowało się 15 orzeczeń sądów ad-
ministracyjnych. Dzisiaj w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyj-
nych mamy dostęp do ponad 2 milio-
nów orzeczeń. Ma to swoje oczywiste 
zalety, ale wyszukanie najbardziej 
adekwatnego orzeczenia jest obecnie 
znacznie trudniejsze. Już nie wszyst-
kie orzeczenia znajdziemy z poziomu 
konkretnego przepisu prawnego, a te, 
które znajdziemy, musimy na włas-
ną rękę zweryfikować pod kątem 
ich aktualności.

To wszystko są tylko przykłady 
problemów, które pojawiają się w trak-
cie wyszukiwania informacji o prawie, 
a które nie są intuicyjne dla zwykłych 
użytkowników wyszukiwarek interne-
towych. Dodatkowe problemy w prak-
tyce prawniczej rodzi konieczność za-
rządzania i archiwizowania wyników 
wyszukiwania, bo przecież do niektó-
rych wyników wyszukiwania trzeba 
wracać po pewnym czasie. 

LEGALTECH
Granica pomiędzy technologiami, 
które służą do wyszukiwania infor-
macji w prawie, a takimi, które służą 
do narzędziowego wspierania i au-
tomatyzowania praktyki prawniczej 
jest nieuchwytna. Wiele systemów 
informacji prawnej poza klasycznymi 
bazami danych oferuje również dostęp 
do różnego rodzaju narzędzi, takich 
jak kalkulatory prawnicze, aktywne 
formularze itp. Z drugiej strony nie-
które z omawianych poniżej narzędzi 

służących do automatyzacji pracy 
z tekstem prawniczym oferują róż-
nego rodzaju rozwiązania powiązane 
z systemami informacji prawnej.

Do najbardziej rozbudowanych 
obszarów LegalTech należą narzę-
dzia służące do automatyzacji za-
rządzania załatwianiem spraw (legal 
case management, LCM). Narzędzia 
takie powstają zarówno po stronie 
kancelarii prawnych, jak i po stronie 
sądów (i innych organów prowadzą-
cych wszelkiego rodzaju postępowa-
nia prawne). W przypadku kancelarii 
najbardziej rozbudowane narzędzia 
służą do zarządzania prowadzeniem 
spraw wraz z dokumentowaniem 
i archiwizowaniem efektów tych prac, 
elektronicznego obiegu dokumen-
tów, organizowania pracy kancelarii 
(np. przydzielania zadań i monitoro-
wania stanu ich wykonania, organiza-
cji spotkań). Mogą też służyć do zarzą-
dzania finansową stroną działalności 
kancelarii (analizowania wydatków, 
wystawiania rachunków) oraz zarzą-
dzania relacjami z klientami (custo-
mer relationship management, CRM). 
W przypadku bardzo dużych, między-
narodowych korporacji prawniczych, 
takie bazy przeradzają się w syste-
my zarządzania wiedzą (knowledge 
management). 

Ciekawą i dynamicznie rozwijają-
cą się kategorią są aplikacje służące 
do automatyzacji pracy z dokumen-
tami prawniczymi. Jedną z odmian 
takich aplikacji są programy, które 
generują tekst umowy (lub innego 
dokumentu) na podstawie odpowiedzi 
udzielonych przez prawnika lub jego 
klienta w specjalnie zaprojektowa-
nym kwestionariuszu. Jest to bardzo 
popularne rozwiązanie w przypadku 
umów zawieranych w sposób masowy 
i większość z nas się z nim spotkała 
np. zawierając umowę o ubezpiecze-
niu turystycznym. 

Kolejną kategorią są aplikacje, które 
wspierają analizowanie umów, np. po-
przez wykrywanie niedozwolonych 
klauzul umownych (contract review 
software). W tym ostatnim przypadku, 
ponieważ w wielu krajach istnieją reje-
stry takich klauzul, stosunkowo często 
wykorzystuje się sztuczną inteligencję 
(a konkretnie systemy uczenia maszy-
nowego) do ich wyszukiwania.

Aplikacje służące do automatyzacji 
pracy z dokumentami prawniczymi 
przybierają często postać dodatku 

do powszechnie wykorzystywanych 
edytorów tekstu. Jedną z częstych 
funkcji takich aplikacji jest tworze-
nie dokumentu na podstawie wcześ-
niej ustanowionego wzoru. Mogą 
one kontrolować numerację przepi-
sów, ułatwiać zarządzanie załączni-
kami, wykrywać typowo prawnicze 
błędy językowe (np. „sad” zamiast 

„sąd”), a jeśli są połączone z jakimś 
systemem informacji prawnej mogą 
automatycznie tworzyć linki do po-
woływanych aktów prawnych i orze-
czeń (nie tylko po to, żeby współau-
tor dokumentu mógł łatwo się z nimi 
zapoznać, ale przede wszystkim po to, 
żeby ostrzegać użytkownika w sytuacji, 
gdy dany akt lub przepis uległ zmianie 
lub uchyleniu). 

We wszystkich tych przypadkach 
profesjonalny obrót prawny wyma-
ga również usług uwierzytelniania, 
więc do narzędzi LegalTech zalicza-
my również platformy służące do po-
świadczania autentyczności składa-
nych oświadczeń woli. 

Do narzędzi LegalTech zalicza-
my również wszelkie prawnicze syste-
my Compliance, które służą do speł-
nienia i udokumentowania spełnienia 
wymagań określonego regulatora. 
Przykładem takich aplikacji są syste-
my do zarządzania ochroną danych 
osobowych czy systemy wymagane 
w związku z przeciwdziałaniem praniu 
brudnych pieniędzy (AML).

AI
Zarówno w obszarze LegalResearch, 
jak i LegalTech ogromnym zainte-
resowaniem cieszą się rozwiązania 
wykorzystujące sztuczną inteligencję 
(artificial intelligence, AI). Początko-
wo w badaniach tych dominowały 
ośrodki z Europy Zachodniej, Stanów 
Zjednoczonych i Japonii. Od 1987 r. 
co dwa lata odbywają się międzynaro-
dowe konferencje na temat sztucznej 
inteligencji i prawa (ICAIL) organizo-
wane przez Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Sztucznej Inteligencji i Pra-
wa (IAAIL). W Europie odbywają się 
coroczne konferencje JURIX organizo-
wane przez Jurix Foundation for Legal 
Knowledge Based Systems. Dyskusja 
naukowa toczy się nieprzerwanie rów-
nież na łamach czasopism naukowych, 
w tym specjalnie tym zagadnieniom 
poświęconego czasopisma Artificial 
Intelligence and Law Journal, wyda-
wanego od 1992 roku. 
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Coraz częściej mamy w tym  
obszarze do czynienia  nie tylko 
z rozważaniami teoretycznymi, lecz 
także z praktycznymi aplikacjami 
wspierającymi prace prawników. 
W 2014 r. w Toronto rozpoczęły się 
prace nad prawniczym systemem 
sztucznej inteligencji ROSS. Wykorzy-
stywał on system sztucznej inteligencji 
Watson firmy IBM. Już w 2016 r. ROSS 
trafił do sprzedaży. W 2020 r. prace 
nad tym systemem zostały wstrzy-
mane z powodu gigantycznego po-
zwu ze strony wydawcy jednego 
z największych amerykańskich syste-
mów informacji prawnej (Westlaw), 
ale nie ma wątpliwości, że tego typu systemy  
będą rozwijane. 

Systemy takie wykorzystują mecha-
nizmy uczenia maszynowego (machi-
ne learning, ML) oraz analizę języka 
naturalnego (natural language proces-
sing, NLP), a te znacznie trudniej ra-
dzą sobie z językami fleksyjnymi, ta-
kimi jak język polski, niż z językami 
niefleksyjnymi jak język angielski. 
Dlatego w praktyce polskiego praw-
nika jeszcze przez wiele lat nie po-
wstanie taki projekt, jak wspomniany 
ROSS. Natomiast już powstają projek-
ty wyspecjalizowane, przeznaczone 
do wykonywania jakiegoś określonego 
zadania. Skorzystanie z takich rozwią-
zań, a nawet – opracowanie własne-
go rozwiązania stanowiącego tajem-
nicę kancelarii może być skutecznym 
sposobem na obniżenie kosztów pro-
wadzenia określonego rodzaju spraw 
i uzyskanie przewagi na tak niezwykle 
konkurencyjnym rynku, jakim jest ry-
nek prawniczy.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Oczywiście wszystkie omawia-
ne rozwiązania LegalTech muszą 
być rozważane w kontekście tego, 
czy ich stosowanie jest na tyle bez-
pieczne, by spełniało standardy 
wymagane w praktyce adwokata. 
Dążenie do zapewnienia najwyższe-
go możliwego stopnia zabezpiecze-
nia danych (przy czym nie chodzi 
tu tylko o zapewnienie ich poufności, 
gdyż równie ważne jest zapewnienie 
ich integralności i dostępności) jest 
nieustającym procesem, który musi  
być systemowo wpisany w pracę każ-
dego prawnika. Adwokaci są grupą 
zawodową, która stosunkowo najle-
piej to rozumie, gdyż tajemnica za-
wodowa jest czymś wpisanym w isto-

tę tego zawodu od samego początku. 
Zagrożenia wynikają jednak mię-
dzy innymi z tego, że coraz częś-
ciej zaciera się granica pomiędzy 
urządzeniami wykorzystywanymi 
do wykonywania praktyki adwoka-
ckiej a urządzeniami wykorzystywa-
nymi w życiu prywatnym. Miejscem 
pracy jest już nie tylko kancelaria, 
w której niejako z przyzwyczaje-
nia zwraca się uwagę na ochronę 
danych. Coraz częściej miejscem 
pracy jest miejsce, w którym w da-
nym momencie przebywa adwokat, 
a biurko jest zastępowane przez 
komórkę czy laptopa. To wyma-
ga stosownych zmian w podejściu 
do bezpieczeństwa (w tym cyberbez-
pieczeństwa) danych. Są to nie tyl-
ko problemy techniczne (programy 
służące do zabezpieczenia danych), 
ale przede wszystkim kwestie odpo-
wiednich zachowań i odpowiedniej  
uważności. 

Od strony prawnej kwestie cy-
berbezpieczeństwa stosunkowo 
najpełniej są uregulowane w prze-
pisach dotyczących ochrony danych 
osobowych. Przepisy te przeszły 
istotną ewolucję, i nie chodzi o to, 
że z kwestii regulowanych na pozio-
mie krajowym przeszły do kwestii re-
gulowanych na poziomie prawa unij-
nego. Ważniejsze jest to, że zmienił 
się model odpowiedzialności. Z od-
powiedzialności za skutki wycieku 
danych i bezprawne przetwarzanie 
danych przeszliśmy do modelu od-
powiedzialności za to, co się wyda-
rzyło przed wyciekiem, za to jak się 
zabezpieczaliśmy przed możliwością 
wycieku danych. Prawo cyberbezpie-
czeństwa podąża drogą, którą zna-
my z prawa zapobiegania katastro-
fom morskim. Gdy zatonął Titanic,  
prawodawca uznał, że odpowiedzial-
ność za skutki katastrofy to za mało, 
bo celem nadrzędnym nie jest na-
prawienie szkody, lecz zapobieganie 
jej wystąpieniu. Podobny sposób 
myślenia zastosowano w Ogólnym 
Rozporządzeniu o Ochronie Danych 
(RODO). Wprowadza ono do naszego 
porządku prawnego zasady ochrony 
prywatności już w fazie projektowa-
nia (privacy by design) oraz ochrony 
prywatności z założenia (privacy 
by default). Tak jak statki po kata-
strofie Titanica już na etapie projek-
towania muszą być projektowane 
w sposób zapewniający zapobieganie 

ich zatonięciu, tak technologie słu-
żące do przetwarzania danych oso-
bowych już na etapie projektowania 
muszą powstawać z myślą o ochro-
nie prywatności (a zatem również 
z myślą o cyberbezpieczeństwie). 
Ten sposób myślenia upowszech-
nia się w kolejnych aktach praw-
nych regulujących różne aspekty 
cyberbezpieczeństwa.

PODSUMOWANIE
Każda rewolucja technologiczna 
przynosiła zmiany, które były trudne 
do uchwycenia przez przedstawicieli 
pokolenia, które było rówieśnikiem 
danej rewolucji. To, jak w XX w. wy-
glądała książka, do czego i komu 
służyła, było znacząco odmien-
ne od tego, jak wyglądała książka 
przed upowszechnieniem się druku. 
Co ważniejsze jednak, rówieśnicy 
Gutenberga nie byliby w stanie tego 
przewidzieć. Pierwsze pokolenia uży-
wają nowych technologii tak, by przy-
pominała ona technologie wcześniej-
sze. Doskonałym przykładem może 
być System Informacji Prawnej LEX. 
Początkowo większość jego użytkow-
ników to były osoby, które dorastały 
i kończyły edukację przed pojawie-
niem się komputerów. Z myślą o ta-
kich osobach jako domyślny widok 
prezentowano okno ze skorowidzem 
hasłowym, który był wzorowany 
na wydawanej od 1928 r. książce za-
wierającej skorowidz obowiązujących 
przepisów prawnych. Użytkownicy 
mogli też otworzyć okno, które wy-
glądało jak regał w bibliotece z rocz-
nikami różnego rodzaju publikatorów 
prawniczych. Dzisiaj, gdy z Systemu 
Informacji Prawnej LEX korzystają 
głównie użytkownicy, którzy dorastali 
w czasach, kiedy nie tylko komputery, 
ale też internet, są czymś oczywistym, 
domyślne okno w Systemie Informacji 
Prawnej LEX przypomina ramkę wy-
szukiwarki Google. Tak samo będzie 
z wszystkimi technologiami, które 
powstają współcześnie. Przez jakiś 
czas będą one naśladowały dotych-
czasową rzeczywistość, ale jak tylko 
się do nich przyzwyczaimy, zaczną 
żyć własnym życiem, odmieniając 
nasze praktyki. Trudno to zobaczyć 
z bliskiej perspektywy, ale zmiany 
będą przede wszystkim polegały 
na eliminowaniu z praktyki prawni-
czej tych elementów, które są powta-
rzalne, odtwórcze. 
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Jak pracować mniej  
a wydajniej dzięki  
LegalTech i AI
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ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE NIE JEST OCZYWIŚCIE PROSTA I ZALEŻY 
OD WIELU CZYNNIKÓW. WIELE Z PREZENTOWANYCH W TYM SKROMNYM 
OPRACOWANIU ROZWIĄZAŃ ZNAJDUJE POWSZECHNE ZASTOSOWANIE 
W KRAJACH ANGLOSASKICH I ZNIKOME ZASTOSOWANIE W POLSCE.

zbigniew bakalarczyk
/ adwokat, mediator

W pierwszej kolejności warto wspo-
mnieć, że różne rozwiązania i moż-
liwości będą mogły być zastosowane 
w dużych korporacyjnych przedsię-
biorstwach prawniczych, a zupeł-
nie inne w małych indywidualnych 
kancelariach.

W omawianych tutaj rozwiąza-
niach celowo nie wskazuję konkret-
nych programów z nazw, czy choćby 
producenta, gdyż w żadnym razie 
nie chcę być posądzany o sprzyja-
nie niektórym (czy też wybranym) 
z nich. Niemniej lecz także osoby 
zainteresowane z łatwością znajdą 
te rozwiązania dzięki popularnej  
wyszukiwarce.

LEGALTECH I AI
Na ten temat wciąż pisze się bardzo 
wiele, relatywnie jednak niewielka 
grupa znanych mi kancelarii i adwo-
katów indywidualnych rzeczywiście 
wykorzystuje możliwości nowoczes-
nych technologii, podczas gdy opro-
gramowanie wspierające pracę praw-
ników znane jest od lat i występuje 
w wielu postaciach. 

Pew ne rzeczy są  oczyw iste , 
jak elektroniczne kalendarze, opro-
gramowanie gromadzące akta 
w sposób elektroniczny, przypo-
minające o upływającym terminie, 
czy też kancelaryjne „kombajny” zin-
tegrowane z e-nadawcą i portalem 
sądów powszechnych. 

1 Nie jest to definicja ustawowa, ale ułatwiająca zrozumienie systemu. Nadmienić należy również, iż obowiązkowość wdrożenia usług 
RDE jest rozłożona w czasie i dotyczy różnych podmiotów.

2 Niezwykle popularna odmiana AI, która w czasie rzeczywistym korzystając z zasobów własnych i internetowych odpowiada na skomplikowane 
pytania, a nawet rzekomo zdaje egzaminy prawnicze (na razie dość słabo), niemniej przetestowana przez krakowskich karnistów nadal 
nie rozróżnia winy i zamiaru, co jednak pozwala mieć nadzieję, że do czegoś będziemy potrzebni.

Coraz większą popularność zdo-
bywają programy potrafiące nie tylko 
umieścić pismo w odpowiednim fol-
derze, ale wręcz czytające jego zawar-
tość i dokonujące wstępnej analizy 
i oceny zawartości pod względem me-
rytorycznym (rozwiązanie mało po-
pularne na rynku polskim ze względu 
na stopień skomplikowania naszego 
języka), niemniej jednak np. sporzą-
dzanie automatycznych odpowiedzi 
na pozwy w sprawach frankowych 
lub ubezpieczeniowych to nie jest 
jakieś wysublimowane sci-fi, a pol-
ska rzeczywistość.

Często warto zdać sobie spra-
wę, że nie potrzeba czynić wielkich 
nakładów na skomplikowane opro-
gramowanie, ale wykorzystać moż-
liwości jakie daje popularny pakiet 
biurowy i ewentualne dodatki (czę-
sto darmowe lub kosztujące niewiel-
ki abonament) – jak choćby dodatek 
porządkujący i automatycznie nume-
rujący załączniki do pozwu (i aktyw-
nie zmieniający stosowną numera-
cję odpowiednio do zmian w treści 
pisma).

Wreszcie coraz większą popular-
ność zdobywa oprogramowanie, któ-
re analizuje i klasyfikuje umowy (pil-
nując np. okresów wypowiedzenia 
czy też waloryzacji wynagrodzenia 
bądź czynszów), a wreszcie takie, któ-
re dzięki bazie klauzul potrafi samo 
skomponować właściwą umowę. 

Nie ma moim zdaniem odwro-
tu od nowoczesnych technologii 
w pracy prawnika. AI i nowoczesne 
technologie wkraczają nawet do dość 
konserwatywnego postępowania kar-
nego, ułatwiając np. analizę powiązań 
osobowych i kapitałowych zwłaszcza 
w skomplikowanych postępowaniach 
z zakresu przestępczości „białych 
kołnierzyków” o postępowaniach 
z KKS nie wspominając. 

Nie można nie wspomnieć również 
o możliwościach, jakie daje podpis 
elektroniczny (rozumiany szeroko) 
mający znaczenie dokumentowe 
(czy rzeczywiście każda umowa musi 
mieć formę pisemną pod r ygo-
rem nieważności? Może wystar-
czy nam forma dokumentowa?), 
czy też w najpełniejszej jego formie 
,tj. podpisu kwalifikowanego składane-
go przy użyciu kwalifikowanych urzą-
dzeń i certyfikatów – równoznaczne-
go z podpisem manualnym. 

C o r a z  ś m i e l e j  w k r a c z a 
do naszej rzeczywistości także kwa-
lifikowana usługa rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego (RDE, 
nie wiedzieć czemu odeszliśmy 
od akronimu KURDE), co powin-
no pozwolić na ułatwienie obiegu 
korespondencji i możliwość zrezyg-
nowania z listów rejestrowanych 
czy potwierdzenia odbioru (acz po-
pularność tej usługi zależeć będzie 
wprost od liczby podmiotów, które 
założą stosowną skrzynkę elektronicz-
ną), ale już teraz korzystać możemy 
z usługi PURDE (publicznej), która 
jest obowiązkowa dla wszystkich pod-
miotów administracji publicznej1 oraz 
np. komorników sądowych.

Wszystkie te techniczne i organi-
zacyjne nowinki winny sprowadzać 
się do tego, aby ułatwić nam pra-
cę i uczynić ją bardziej efektywną, 
bez konieczności wielokrotnego po-
wtarzania pism o zbliżonym charakte-
rze, czy też umożliwić korespondencję 
z organami publicznymi, a w perspek-
tywie z sądami w sposób elektronicz-
ny bez konieczności fizycznego uda-
wania się na pocztę z pismem. 

Czy rzeczywiście tak będzie? Pew-
nie przyszłość pokaże, o ile wcześniej 
nie wygryzie nas z zawodu jakaś od-
miana ChatGPT2.  
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emilia bolewska
/ aplikantka adwokacka w kancelarii adw. Elżbiety Wodo-Zacharek

W dniu 6 lutego 2023 roku opublikowana została Ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), wprowadzająca istotną, 
z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracow-
ników nowelizację przepisów prawa pracy – w zakresie 
uprawnień pracodawcy dot. weryfikacji stanu trzeźwości 
pracowników. Vacatio legis w tym zakresie wynosi jedy-
nie 14 dni (przepisy wchodzą w życie z dniem 21 lutego 
2023 roku). 

CZY PRZED WPROWADZENIEM NOWYCH 
PRZEPISÓW PRACODAWCA NIE MIAŁ 
MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA BADAŃ 
TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW?
Taka możliwość istniała, o ile zostały spełnione warunki, 
o których mowa w art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu obo-
wiązującym do dnia 20 lutego 2023 roku. By pracodawca 
mógł przeprowadzić badanie pracownika, niezbędne jest 
stwierdzenie, że zachodzi uzasadnione podejrzenie że sta-

Uwaga, 
kontrola trzeźwości!

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY I INNYCH USTAW W ZAKRESIE 

UMOŻLIWIENIA PRACODAWCY KONTROLI TRZEŹWOŚCI 

PRACOWNIKA
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wił się on do pracy w stanie po spo-
użyciu alkoholu albo spożywał alko-
hol w czasie pracy. W takiej sytuacji 
pracodawca jest obowiązany do nie-
dopuszczenia pracownika do pracy 
i wydania decyzji, w której wskazy-
wane są podstawy do niedopuszcze-
nia pracownika do pracy i zasadno-
ści przeprowadzenia ewentualnego 
badania. Badanie może być przepro-
wadzane przez organ wyznaczony 
u pracodawcy. W przypadku braku 
zgody pracownika na badanie we-
wnątrzzakładowe, pracodawca może 
żądać poddania się badaniu przepro-
wadzanemu przez uprawniony or-
gan powołany do ochrony porządku 
publicznego. Podobnie w przypadku, 
gdy badania zażąda pracownik chcący 
oczyścić się z zarzutów ciężkiego na-
ruszenia obowiązków pracowniczych, 
jakim jest stawienie się do wykonywa-
nia pracy po spożyciu lub pod wpły-
wem alkoholu.

Tracące z  dniem 2 0  lutego 
2023 roku moc przepisy mają jednak 
zasadniczy mankament – pracodaw-
ca nie ma możliwości przetwarzania 
danych dotyczących stanu trzeźwości 
pracownika, nadto, nie ma upraw-
nień do uzyskania wyników badań 
przeprowadzanych przez organy po-
wołane do ochrony porządku publicz-
nego. Sytuacja taka może prowadzić 
do nadużyć ze strony pracownika, 
który chcąc uniknąć konsekwencji 
swojego działania, może zataić przed 
pracodawcą wyniki badań.

ISTOTNE ZMIANY 
WPROWADZONE 
DO KODEKSU PRACY
W aktualnym na dzień 21 lutego 
2023 roku stanie prawnym, wo-
bec treści art. 221c Kodeksu pracy, 
warto zauważyć, iż ustawodawca 
w sposób istotny rozszerzył kata-
log sytuacji, gdy jest on uprawniony 
do przeprowadzenia badań. Nie-
wątpliwie, pracodawca jest upraw-
niony do przeprowadzania kontroli 
nie tylko pojedynczych pracowników, 
co do których zachodzi podejrzenie 
stawienia się w pracy po użyciu al-
koholu, ale także do prewencyj-
nego badania grup pracowników, 
jeśli charakter ich pracy, a w szcze-
gólności ewentualne jej wykonywa-
nie po użyciu alkoholu może zagra-
żać „życiu i zdrowiu pracowników 

lub innych osób lub ochronie mie-
nia”. Uzasadnienie dla przeprowa-
dzania kontroli, ujęte w uprzednio 
cytowany sposób, umożliwia pra-
codawcy dokonywanie kontroli 
w zakresie znacznie szerszym, aniżeli  
dotychczas.

Warto wskazać, iż obecnie wpro-
wadzane przepisy w sposób szcze-
gółowy regulują warunki, jakie musi 
spełnić pracodawca, by w sposób 
prawidłowy przeprowadzać badania 
pracowników.

W art. 221c §10 Kodeksu pracy usta-
wodawca przewidział, że pracodawca, 
by móc przeprowadzać kontrolę okre-
ślonych grup pracowników, powinien 
zawrzeć wszystkie najistotniejsze in-
formacje o stosowanej procedurze 
w regulaminie pracy lub układzie 
zbiorowym pracy (o ile zakład pracy 
jest nim objęty). Co istotne, praco-
dawca powinien posiadać urządzenie 
służące do badania z niezbędnymi, 
ważnymi dokumentami (jak np. świa-
dectwo kalibracji), którego to okaza-
nia może żądać badany pracownik. 
Specyfikacja urządzenia (oznaczenie 
modelu) powinna stanowić informa-
cję zawartą w regulaminie pracy.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości 
dla konkretnych grup pracowników 
i ustalenie formy ich przeprowadza-
nia powinno być pracownikom za-
sygnalizowane nie później niż na 14 
dni przed rozpoczęciem przeprowa-
dzania kontroli.

Ustawodawca w sposób jasny 
określił podstawę do przetwarza-
nia danych wrażliwych pracownika 
w postaci wyniku badania trzeźwości, 
co stanowi istotne novum w kontek-
ście uprzednio obowiązujących prze-
pisów. Dane takie mogą być prze-
chowywane w aktach osobowych 
pracownika, gdy wynik świadczy 
o stanie pracownika po użyciu al-
koholu lub pod wpływem alkoholu, 
nie dłużej jednak niż przez okres roku. 
Ustawa przewiduje także wyjątki 
od ww. reguły (m.in. gdy pracownik, 
w związku z wynikiem badania, otrzy-
mał karę porządkową lub naganę).

CZY PRACOWNIK 
MA OBOWIĄZEK PODDAĆ SIĘ 
BADANIU?
Przepisy nie nakładają na pracow-
nika obowiązku poddania się bada-
niu, niemniej jednak w przypadku, 

gdy pracownik nie wyraża zgody 
na badanie, a zachodzi uzasadnio-
ne podejrzenie, ze pracownik sta-
wił się do pracy po użyciu alkoholu 
albo w stanie nietrzeźwości lub spo-
żywał alkohol w czasie pracy, pra-
codawca może żądać przeprowa-
dzenia badań także przez organy 
powołane do ochrony porządku 
publicznego. W takim wypadku ba-
danie może zostać przeprowadzone 
urządzeniem niewymagającym do-
datkowych badań laboratoryjnych 
lub w wyjątkowych wypadkach – ba-
d a n i u  p o d d aw a n a  j e s t  k re w  
pracownika.

CZY UPRAWNIENIA 
DO PRZEPROWADZANIA 
BADAŃ DOTYCZĄ  
TYLKO OSÓB 
POZOSTAJĄCYCH 
W STOSUNKU 
PRACY, CZY TEŻ OSÓB 
WYKONUJĄCYCH  
CZYNNOŚCI NA PODSTAWIE 
INNYCH UMÓW 
CYWILNOPRAWNYCH?
Nowelizowany przepis ograniczał 
możliwość przeprowadzania kon-
troli wyłącznie do sytuacji, gdy osobą 
podejrzaną o stawiennictwo w pra-
cy po użyciu alkoholu był pracow-
nik. Spod tej kontroli wyłączeni byli 
m.in. zleceniobiorcy.

W aktual izow any m brzmie-
niu art. 17 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości: Przedsiębiorca niebę-
dący pracodawcą organizujący pracę 
wykonywaną przez osoby fizyczne 
na innej podstawie niż stosunek pra-
cy albo osoby fizyczne prowadzą-
ce na własny rachunek działalność 
gospodarczą może przeprowadzać 
kontrolę trzeźwości tych osób oraz 
kontrolę na obecność w ich organi-
zmach środków działających podob-
nie do alkoholu. Oznacza to, że bada-
niu podlegają nie tylko pracownicy,  
których definicja zawarta jest w Ko-
deksie pracy, ale także inne osoby, 
z którymi przedsiębiorca zawarł 
umowy, w tym także przedsiębior-
cy, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą na własny rachunek. 
Dla tej grupy osób, w przypadku zaist-
nienia przesłanek do przeprowadze-
nia badania, stosuje się odpowiednio 
przepisy prawa pracy, wprowadzone  
nowelizacją. 
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Doktor  
Multiadvocatus

KOBIETY ADWOKATURY TO TEMAT DOŚĆ MODNY. 

OD LAT DYSKUTUJEMY O PARYTETACH, UCZESTNICTWIE KOBIET 

W SAMORZĄDZIE, A RACZEJ BRAKU TEGO UCZESTNICTWA. 

ALE JEST CORAZ LEPIEJ. FACBOOK JEST PEŁEN AKCJI, ZDJĘĆ, 

FILMÓW I WYDARZEŃ ALBO WSPIERAJĄCYCH KOBIETY ALBO 

PROMUJĄCYCH WYDARZENIA PRZEZ KOBIETY ORGANIZOWANE. 

KAŻDY, KTO ISTNIEJE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

MA TEN TEMAT SWOJE ZDANIE. DYSKUSJE O FEMININATYWACH 

PRZYBIERAJĄ OD PEWNEGO CZASU FORMĘ SINUSOIDY 

OD CAŁKOWITEGO ZACHWYTU, POPRZEZ STOSOWNE 

MILCZENIE, AŻ DO BEZWZGLĘDNEJ KRYTYKI. TAK CZY SIAK, 

MÓWI SIĘ. DYSKUSJA JEST, A WIĘC Z CZEGOŚ WYNIKA. KOBIETY 

W ADWOKATURZE NIEWĄTPLIWIE PRZECHODZIŁY RÓŻNE ETAPY 

I PEWNIE PRZEJDĄ JESZCZE NIE JEDEN. JEDNĄ Z TAKICH KOBIET 

JEST DR ADW. MAGDALENA MATUSIAK-FRĄCCZAK. MAGDA 

JEST OSOBĄ SKONCENTROWANA NA WIELU KWESTIACH – 

NA DOMU I DZIECIACH, NA NAUCE, NA PRACY ADWOKACKIEJ. JEST 

AKTYWNĄ UCZESTNICZKĄ TWITTERA I FACEBOOK’A. NIE ZAWSZE 

MOŻNA SIĘ Z NIĄ ZGODZIĆ, NIE ZAWSZE JEST LUBIANA I GŁADKA 

ORAZ POLITYCZNIE POPRAWNA, ALE NIEWĄTPLIWIE NIE JEST 

NIEZAUWAŻALNA. ROZMOWA Z NIĄ TO CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ.
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dr magdalena matusiak-frącczak
/ adwokat, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa 
Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego

rozmawiała:
katarzyna piotrowska-mańko
/ redaktor naczelna KRONIKI, adwokat, mediator, członkini ORA 
w Łodzi, przewodnicząca Komisji Mediów i Komunikacji Społecznej  
przy ORA w Łodzi

ZNAM CIĘ JUŻ TROCHĘ I CZASEM SIĘ 
ZASTANAWIAM, CZY TWOJA DOBA 
NIE MA PRZYPADKIEM 40 GODZIN. 
JAK TO ROBISZ, ŻE DOPINASZ WSZYSTKIE 
SWOJE PLANY? A MOŻE NIE DOPINASZ, TYLKO 
WYBIERASZ TE NAJWAŻNIEJSZE? 

Staram się dopinać wszystko powoli i systematycznie. Moja 
doba ma regularne 24 godziny i do tego jestem strasznym 
śpiochem. Wszystko robię natomiast bardzo szybko.

GDYBYŚ MIAŁA SIĘ ZDEFINIOWAĆ – 
KIM JESTEŚ? JAK SIEBIE POSTRZEGASZ? 
MYŚLISZ O SOBIE JAK O CAŁOŚCI CZY ROBISZ 
TEN FAJNY PODZIAŁ – ŻYCIE ZAWODOWE 
I OSOBISTE (PRZEPRASZAM, ALE ZAWSZE MNIE 
TO BARDZO BAWI). 

Po prostu jestem sobą, nie dzielę się na dwie Magdy, jedną 
zawodową, inną osobistą. Jestem matką, mam przyjaciół, 
jestem adwokatem i wykładam na WPiA UŁ. Na wszystko 
staram się znaleźć czas.

NIE JESTEŚ TYPEM CELEBRYTY, PRAWDA? 
A JEDNAK JESTEŚ BARDZO WIDOCZNA 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, 
GŁÓWNIE NA TWITTERZE. DLACZEGO 
TO ROBISZ? CO CI TO DAJE? PRZECIEŻ WYLEWA 
SIĘ TAM NA CIEBIE MNÓSTWO HEJTU.

Na Twitterze utworzyłam konto, kiedy już nie mogłam 
słuchać tego, co przez niektórych polityków, jak również 
chociażby członków neo-KRS, było mówione o Unii Eu-
ropejskiej i jej prawie. Nie można było tego traktować 
przez pryzmat zwykłej niewiedzy, ale bardziej jako celo-
we manipulowanie, a czasami wręcz kłamstwa. Ponieważ 
prawo UE to moja dziedzina, postanowiłam zareagować. 
Jest to taka moja forma buntu i protestu wobec otaczającej 
nas rzeczywistości polityczno-prawnej.

TWOJA OSTATNIA KSIĄŻKA JEST O TAJEMNICY 
ADWOKACKIEJ. DLACZEGO AKURAT TEN TEMAT 
WYBRAŁAŚ? 

Naukowo zajmuję się intensywnie zwalczaniem terro-
ryzmu. Doktorat pisałam na temat sankcji polegających 
na zamrażaniu aktywów finansowych i majątkowych ter-
rorystom. W ramach regulacji tego tematu pojawiły się 
z kolei pewne obowiązki dla adwokatów, które budziły 
zastrzeżenia z punktu widzenia tajemnicy adwokackiej. 
Zaczęło się od tego wąskiego tematu, a potem rozszerzy-
łam badania na inne aspekty tajemnicy.

WIEM, ŻE KSIĄŻKA JEST DOŚĆ OBSZERNA 
I ZADANIE PYTANIA „O CZYM JEST” BYŁOBY 
GORSZE NIŻ NIEPOSTAWIENIE ŻADNEGO. 
CZY MOŻESZ W SKRÓCIE POWIEDZIEĆ 
W TAKIM RAZIE „NA CZYM” PROWADZIŁAŚ 
BADANIA? 

Chyba krócej można byłoby opisać, „na czym” nie prowa-
dziłam. Książka jest w mojej ocenie bardzo komplekso-
wa. Badałam prawo oraz orzecznictwo międzynarodowe, 
jak orzeczenia ETPCz, Międzyamerykańskiego Trybunału 
Praw Człowieka, prawo i orzecznictwo w różnych pań-
stwach, jak Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, 
Australia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Czechy, Belgia 
oraz – bardzo obszernie – badałam prawo polskie, nie tyl-
ko procedurę karną, lecz także prawo i postępowanie cy-
wilne, administracyjne i podatkowe. Historycznie bada-
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łam tajemnicę, począwszy od prawa rzymskiego, kończąc 
oczywiście na współczesności. Ale w pracy jest też obszerny 
wstęp poświęcony ogólnie tajemnicom zawodowym oraz 
porównawczo trzem tajemnicom: lekarskiej, dziennikar-
skiej i spowiedzi.

JAKIE KWESTIE OKAZAŁY SIĘ NAJBARDZIEJ 
PROBLEMATYCZNE? 

Merytorycznie chyba zgoda klienta na zwolnienie z tajem-
nicy oraz dobro wymiaru sprawiedliwości jako przesłanka 
uchylenia tajemnicy.

Formalnie najtrudniej było powiedzieć „stop” i uznać, 
że pracę trzeba w końcu opublikować. 

JAK OCENIASZ POZIOM OCHRONY TAJEMNICY 
ADWOKACKIEJ OBECNIE W EUROPIE? 

W Europie ten standard ochrony jest dość wysoki, tutaj 
dużą rolę odegrał ETPCz, chociaż najwyższy poziom 
ochrony tajemnicy to jednak państwa systemu common 
law, tutaj z państw europejskich mamy Zjednoczone Kró-
lestwo i Irlandię.

Uważam, że jednak problematyczne jest stosowanie tego 
standardu w praktyce, zwłaszcza mając na względzie nowe 
możliwości techniczne różnych służb oraz przestrzeganie 
przez nie zasady legalizmu, co pokazał chociażby przypa-
dek Pegasusa w Polsce.

A JAK W POLSCE? JAKIE SĄ TENDENCJE? 

W Polsce częściowo umyka istota tajemnicy adwokackiej, 
bogate orzecznictwo na tle art. 180 §2 k.p.k. pokazuje, 
że organy ścigania bardzo chętnie chodziłyby na łatwiznę 
i uczyniły z adwokatów osobowe źródło dowodowe. Do-
chodzą takie pomysły, jak swego czasu projekt autorstwa 
wiceministra w MS M. Warchoła, o skopiowaniu art. 180 § 
2 k.p.k. do innych procedur, pan wiceminister chciał zrobić 
kalkę w procedurze cywilnej. Samo społeczeństwo rów-
nież postrzega adwokatów i tajemnicę jako przeszkodę 
w ściganiu przestępców, a przecież w starciu z aparatem 
państwa jednostka najczęściej ma po swojej stronie tylko 
tego adwokata.

JAK WYGLĄDA TWÓJ ZWYKŁY DZIEŃ PRACY? 

Chyba nie mam czegoś takiego jak zwykły dzień pracy. 
To zależy, czy mam w danym dniu rozprawę lub rozpra-
wy, czy też ich nie mam, czy muszę gdzieś jechać rano, 
czy też nie muszę. Jeżeli nie muszę, to bez budzika ledwo 
jestem się w stanie obudzić się o 9.00, potem muszę wy-
pić dwie kawy, wziąć prysznic i mogę usiąść do pisania. 
Mój mózg i tak nie pracuje przed 10.00, chociaż do tej pory 
udaje mi się to jakoś ukrywać na porannych rozprawach.

SKĄD SIĘ WZIĄŁ TWÓJ CYKL „ZNAJDŹ 
ZWIERZA”? JAK DŁUGO JUŻ SIĘ TAK BAWISZ? 
JA UWIELBIAM TE QUIZY, CHOCIAŻ JAK DOTĄD 
CHYBA NIGDY MI SIĘ NIE UDAŁO NIC ZNALEŹĆ. 

Fotografuję przyrodę i czasami uda mi się zrobić takie zdję-
cie, że później sama się zastanawiam, co ja tak naprawdę 
próbowałam uchwycić. Czasami też robię zdjęcia w po-
większeniu i jedno zdjęcie, na którym powinno być wi-
doczne zwierzę wraz z całym otoczeniem. 

Pierwszym takim zdjęciem z cyklu „Znajdź zwierza” 
była ropucha zielona, umieściłam to zdjęcie dla żartu 
na Facebooku, ale zabawa się spodobała, dlatego czasami, 
jak mi wyjdą nieoczywiste zdjęcia, to coś wrzucam.

Natomiast dla odprężenia lubię wychodzić na spacer 
z moim aparatem, zdarzało mi się nawet chodzić godzina-
mi po kolana w śniegu, i próbuję coś bezkrwawo „ustrzelić” 
obiektywem. Cieszy mnie, jak uda mi się sfotografować ja-
kiś nowy gatunek. Jako że praktyka czyni mistrza, to widzę 
nawet, że poprawiła się jakość zdjęć, które robię. Fotogra-
fowanie pozwala się oderwać od codziennych obowiązków 
i odprężyć.

CZY WIESZ, ŻE UCHODZISZ ZA OSOBĘ 
NIEUSTĘPLIWĄ I BEZKOMPROMISOWĄ? 
JAK CI SIĘ Z TYM ŻYJE? SĄ LUDZIE WŚRÓD 
NAS, KTÓRZY PRZECIWNIE, OSIĄGAJĄ 
BARDZO WIELE, STOSUJĄC METODĘ WĘŻA 
OMIJAJĄCEGO PRZESZKODY, OWIJAJĄC SIĘ 
O NIE, A NIE TARANUJĄC JAK BYK. NIE SĄDZISZ, 
ŻE TO MNIEJ BOLESNA METODA? 

Bardziej stwierdziłabym, że bywam uparta. Do tego zdarza 
mi się wiele spraw zakończyć ugodowo. Są dla mnie nato-
miast pewne sprawy, które nazywam „zasadnicze”, i wtedy 
dla zgodności z samą sobą po prostu nie ustępuję, ponie-
waż kręgosłup albo się ma, albo się go nie ma.

JAK BYŁO W INDIACH? 
CO TAM WŁAŚCIWIE ROBIŁAŚ? 

W Indiach byłam dwukrotnie na Chandigarh University. 
Były to dwa programy uniwersyteckie, w trakcie których 
prowadziłam zajęcia i nawiązywałam współpracę między-
narodową. W lipcu 2022 r. zostałam tam profesorem wizy-
tującym. Oprócz tego oczywiście robiłam zdjęcia.

CO MYŚLISZ O NASZYM SAMORZĄDZIE? JEST 
NAM TO POTRZEBNE? WIESZ, ŻE JEST WIELE 
GŁOSÓW, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODSZEGO 
POKOLENIA, ŻE SAMORZĄD NIE JEST 
NAM W OGÓLE DO NICZEGO POTRZEBNY. 
CO O TYM MYŚLISZ? PYTAM O TO TAKŻE 
W KONTEKŚCIE TWOJEJ OSTATNIEJ PUBLIKACJI. 
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To pytanie nie jest o to, czy jest nam potrzebny samorząd, 
tylko jaki samorząd jest nam potrzebny. Młodzi ludzie ze-
stawiają funkcjonowanie samorządu adwokackiego z tym, 
jak działają oraz co udaje się uzyskać innym samorządom, 
oceniają po efektach. Patrzą również na to, czy samo-
rząd jest wspierający, staje w obronie swoich członków, 
czy też w chwilach próby okazuje się tym podmiotem, któ-
ry stanie po stronie przeciwnika w sytuacji, kiedy powinien 
opowiedzieć się po stronie adwokata.

Do tego dochodzą sprawy, w których adwokat widzi, 
że mamy do czynienia z różnym traktowaniem podob-
nych sytuacji albo sprawy, w których jednym okazuje się 
nadzwyczajną wręcz pobłażliwość i tolerancję, a innym nie. 
Członkom organów samorządu tylko wydaje się, że tego 
nikt nie zauważa.

TO DOŚĆ CENNA DLA SAMORZĄDU UWAGA, 
ALE SAMA POWIEDZ, W WIĘKSZOŚCI, 
PRZYNAJMNIEJ NA POZIOMACH LOKALNYCH, 
PEŁNIONE FUNKCJE SĄ NON-PROFIT, 
PO TO, ABY DZIAŁAĆ DLA NAS SAMYCH. 
NIE MASZ WRAŻENIA, ŻE ADWOKATURA 
TEGO NIE ZAUWAŻA? ŁATWO JEST 
POWIEDZIEĆ, ŻE Z GÓRY MNIEJ WIDAĆ, 
NIŻ IŚĆ POPRACOWAĆ SAMEMU. NIE MASZ 
WRAŻENIA, ŻE STALIŚMY SIĘ ROSZCZENIOWI, 
NIEUFNI I NIEKOLEŻEŃSCY WOBEC SIEBIE, 
CZY MOŻE RZECZYWIŚCIE POTRZEBNA JEST 
JAKAŚ GRUNTOWNA ZMIANA? 

Staliśmy się nieufni, ponieważ adwokaci nie dostrzegają 
działań samorządu, które przynosiłyby im realne popra-
wienie warunków wykonywania zawodu. Pozostaje py-
tanie, czy tych działań nie ma, czy są, ale nieskuteczne, 
i z jakiej przyczyny, lub też może są i do tego skuteczne, 
ale z jakichś powodów informacje o nich do adwokatów 
nie docierają, bo zawodzi komunikacja na linii samorząd–
adwokaci. Adwokaci widzą bale, wydarzenia sportowe, 
a potem idą do pracy i zderzają się a to z nieprzychylnym, 
czasami wręcz wrogim traktowaniem, a to z niskim pozio-
mem orzeczniczym, czy wreszcie z żenującym wynagro-
dzeniem za pomoc prawną z urzędu. Patrzę na to z punktu 
osoby, która próbowała zrobić coś samemu i która jest zwy-
kłym szeregowym adwokatem, który chciałby czuć, że sa-
morząd go wspiera i robi wszystko, co może, by walczyć 
o jego interesy. I tu muszę oceniać jednostkowo, bo widzę 
takie osoby, które się starają zrobić coś dla adwokatury, tyl-
ko nie wiem, czy tutaj powiedzenie o jaskółkach i wiośnie 
nie okaże się adekwatne.

CZY NIE UWAŻASZ, ŻE ADWOKATURA SIĘ 
CHWIEJE LUB MOŻE RACZEJ PRZECHODZI 
PRZEMIANĘ, KTÓRA SIŁĄ RZECZY JEST 
KONIECZNA? 

Adwokatura się chwieje, na pewno nie przechodzi prze-
miany, a przynajmniej tej przemiany nie widać lub jest zbyt 
powolna. Z drugiej strony, co ponownie podkreślę, mamy 
taką adwokaturę, jaką sobie wybraliśmy.

CO MYŚLISZ O MIEJSCU KOBIET W NASZYM 
SAMORZĄDZIE? CZY SĄ ZAUWAŻANE? JEŚLI 
MIAŁABYŚ PORÓWNAĆ, TO JAK TO WIDZISZ: 
CZY JEST RÓŻNICA W ILOŚCI I JAKOŚCI 
OSIĄGNIĘĆ KOBIET W SAMORZĄDZIE, 
ABY BYĆ ZAUWAŻONĄ, WYBRANĄ GDZIEŚ 
DO STRUKTUR W PORÓWNANIU Z NASZYMI 
KOLEGAMI? CZY TO NIE JEST TROCHĘ 
TAK, ŻE BARDZO CZĘSTO (NIE ZAWSZE) 
TE SAME DWIE OSOBY MUSZĄ WYKAZAĆ 
SIĘ RÓŻNYM – NAZWIJMY TO – NATĘŻENIEM 
PRACY, ABY ZOSTAĆ DOCENIONYM? A MOŻE 
WCALE NIE, MOŻE JESTEŚMY JEDNYM 
Z TYM NIELICZNYCH ZAWODÓW, W KTÓRYCH 
JEST INACZEJ, NIE MA SZKLANYCH SUFITÓW? 

Kobiety stają się coraz bardziej zauważane, ale jeszcze jest 
ich mało. Kobiety bywają prezesami NRA, dziekanami, 
są członkami różnych organów, ale w składach osobowych 
nadal dominują panowie, co widać i na szczeblu central-
nym, i w naszej łódzkiej izbie. Natomiast nie chciałabym, 
żeby to wybrzmiało jak popieranie parytetów, ponieważ 
nie uważam, że ze względu na mniejszą reprezentację ko-
biety powinny być wyborczo faworyzowane. 

Po prostu kobiety muszą być bardziej widoczne oraz 
muszą spróbować przełamać pewne bariery towarzyskie 
w wyborach do organów samorządowych. Jak wiemy nato-
miast, logika wyborcza często nie jest merytoryczna, tylko 
towarzyska właśnie. Mamy taki samorząd, jaki sami sobie 
wybierzemy i na jaki wybór damy się przekonać. Sami, 
w tym kobiety, wybieramy zmaskulinizowane organy sa-
morządu. Ale kryteria wyborcze każdy ustala sobie sam.

JAKIE MASZ PLANY?  
MOŻE NAJBLIŻSZE – NA TEN ROK. 

Przede wszystkim złożyłam wniosek habilitacyjny 
i mam nadzieję, że procedura przebiegnie po mojej myśli. 
Mam w planach kilka wyjazdów zagranicznych, na konfe-
rencje naukowe czy wyjazdy dydaktyczne, mam też już za-
planowane wakacje, remont domu. A poza tym czeka mnie 
zwykła codzienna praca, praca, praca oraz moje spacery 
z aparatem. 
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adrianna michałowicz
/ adwokat, mediator Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi, asystent 
naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 199/88, (dalej „RODO” lub „rozporządzenie”).

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych1, stosowane 
w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., ustanawia wyso-
ki – w porównaniu do innych obowiązujących na świe-
cie regulacji – standard ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych. Szeroki mate-
rialny zakres stosowania rozporządzenia, wynikający z art. 
2 RODO, nie pozostawia wątpliwości, że przepisy te mają 
zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych w ra-
mach postępowania mediacyjnego. 

W imieniu Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi przedstawiam czytelnikom 
kolejne publikacje w ramach cyklu „mediujMY”, które jest szczególnym miejscem 
przeznaczonym na wpisy autorskie, wywiady z sędziami, psychologami, 
przedstawicielami innych zawodów o tematyce mediacyjnej, negocjacyjnej. 
Mam nadzieję, że „mediujMY” spotka się z szerokim zainteresowaniem.

karolina wrąbel
/ adwokat, przewodnicząca Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi

Kilka słów  
o obowiązkach  
mediatora administratora 
danych osobowych 
przetwarzanych  
w ramach mediacji

MEDIUJMY
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Mimo nieformalnego charakte-
ru mediacji w trakcie postępowania 
dochodzi do przetwarzania danych 
osobowych, zarówno zwykłych (ta-
kich jak imiona i nazwiska stron, 
adresy zamieszkania, dane kontak-
towe itp.), jak i wrażliwych (np. do-
tyczących zdrowia, przynależności 
związkowej, wyroków skazujących)2. 
Mediator musi zadbać o bezpieczeń-
stwo tych danych, ponieważ jest 
odpowiedzialny za właściwe zorga-
nizowanie całego postępowania me-
diacyjnego. Na gruncie RODO należy 
uznać, że wyznacza on cele i sposo-
by przetwarzania danych osobo-
wych uczestników mediacji, a zatem 
pełni rolę administratora3. W związku 
z tym zobligowany jest do przetwa-
rzania danych osobowych w sposób 
zgodny z wymogami RODO.

Prawodawca unijny na mocy 
RODO nałożył na administratorów 
wiele obowiązków o różnym charakte-
rze. Ich katalog jest obszerny i niejed-
nolity, ponieważ w zależności od oko-
liczności przetwarzania nie wszystkie 
obowiązki przewidziane w RODO 
będą się aktualizować4. Wśród pod-
stawowych z pewnością należy wy-
mienić obowiązek przestrzegania za-
sad przetwarzania, o których mowa 
w art. 5 RODO, tj. zasady zgodności 
z prawem, rzetelności, przejrzystości, 
ograniczenia celu przetwarzania, mi-
nimalizacji danych, prawidłowości, 
ograniczenia przechowywania, inte-
gralności i poufności przetwarzania 
oraz rozliczalności. Mediator admini-
strator powinien pamiętać o ustaleniu 
właściwych podstaw legalizujących 
przetwarzanie danych osobowych 
w postępowaniu mediacyjnym5, 

2 Zob. definicję danych wrażliwych, czyli szczególnej kategorii danych osobowych w art. 9 ust. 1 RODO. 
3 Zob. definicję administratora w art. 4 p. 7 RODO. 
4 Przykładowo nie każdy administrator ma obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 ust. 1 RODO, 

lub powołania Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO. 
5 Przykładowo podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o prowadzenie mediacji jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, w przypadku mediacji sądowej zaś, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez 
mediatora, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Niezależnie od powyższego podstawą prawną przetwarzania danych 
w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6 Motyw 15 RODO. 
7 Zob. m.in. art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 RODO. 

o spełnianiu obowiązków informa-
cyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO 
względem osób, których dane oso-
bowe przetwarza w ramach mediacji, 
a także o właściwej realizacji praw 
podmiotów danych wynikających 
z art. 15 – 21 RODO, w tym m.in. pra-
wa dostępu do danych, ich sprosto-
wania czy usunięcia. Podejmowane 
w ramach przetwarzania danych oso-
bowych czynności administrator po-
winien też odpowiednio dokumento-
wać przez prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji, jak choćby rejestru 
czynności przetwarzania, rejestru 
naruszeń czy polityki retencyjnej.

W kontekście obowiązków media-
tora administratora warto wspomnieć 
o przyjętej na gruncie rozporządze-
nia zasadzie neutralności technolo-
gicznej i zasadzie podejścia opartego 
na ryzyku (ang. risk-based appro-
ach). Pierwsza z tych zasad ozna-
cza, że ochrona danych osobowych 
nie powinna zależeć od stosowanych 
przez administratora technik prze-
twarzania – przepisy nie wskazują 
bowiem, która technologia informa-
tyczna spełnia kryteria przewidziane 
w RODO, a która nie6. Pod względem 
technicznym są one neutralne i ela-
styczne, co sprawia, że administrator 
może dobrać narzędzia i sposoby 
przetwarzania danych zgodne z jego 
oczekiwaniami i potrzebami. Musi 
przy tym pamiętać, aby zapewnić 
odpowiedni poziom ochrony prze-
twarzanych danych. W praktyce 
materializuje się to przez stosowanie 
drugiej z wymienionych zasad, czyli 
podejścia opartego na ryzyku. Za-
sada ta zobowiązuje administratora 
do samodzielnego przeprowadzania 

analizy realizowanych procesów prze-
twarzania danych, z uwzględnieniem 
ich charakteru, zakresu, kontekstu 
i celów przetwarzania danych, oraz 
do dokonywania samodzielnej oce-
ny ryzyka naruszenia praw i wolności 
podmiotów danych, jakie może poja-
wić się w związku z przeprowadzany-
mi operacjami przetwarzania7. Dzię-
ki temu administrator ma swobodę 
w kształtowaniu procedur i systemów 
bezpieczeństwa w zależności od wy-
ników analizy ryzyka. Rzetelna ana-
liza ryzyka ułatwia administratorowi 
wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych ma-
jących na celu zapewnienie zgodności 
przetwarzania z przepisami rozporzą-
dzenia oraz właściwego poziomu bez-
pieczeństwa danych osobowych przez 
cały cykl ich przetwarzania.

Reasumując, każdy mediator admi-
nistrator powinien mieć na uwadze, 
że w ramach postępowania media-
cyjnego przetwarza dane osobowe 
i jest za to przetwarzanie odpowie-
dzialny, ze wszystkimi tego konse-
kwencjami przewidzianymi w RODO. 
Prowadzenie mediacji powinno 
być zatem zorganizowane w taki spo-
sób, aby zapewniało właściwą ochro-
nę osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem ich danych osobowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem pra-
widłowej realizacji praw podmiotów 
danych i przyjęciem odpowiednich 
środków technicznych i organizacyj-
nych, adekwatnych do zidentyfiko-
wanego ryzyka związanego z prze-
twarzaniem. 
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Czy wiemy,  
jak jest  
w rzeczywistości? 
SĘDZIOWIE WYDZIAŁÓW RODZINNYCH  

I NIELETNICH A MEDIACJA – WYWIADY 

MEDIUJMY
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adw. emilia biernacka
/ adwokat, mediator Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi, stały 
mediator przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

Myślę, że każdy z nas  –  adwokatów  –  a tym bardziej 
adwokatów będących mediatorami, czasami zadaje sobie 
pytanie  –  co tak naprawdę myślą o mediacji sędziowie. 
Chyba każdemu z nas na sali rozpraw czasami przemyka 
przez głowę konstatacja w stylu  –  „propozycja media-
cji  –  znowu spychologia” czy też „czemu nie do me-
diacji  –  przecież mój klient/klientka jest w stanie się 
porozumieć”. Czy nasze oceny  –  często formułowane 
ad hoc, do których po ludzku jesteśmy tak bardzo skłon-
ni – mają odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy może 
są one nieprzemyślane i wynikają z braku głębszego 
wglądu w pracę, ale i doświadczenie sędziego orzecznika? 
Przecież  –  co do zasady  –  nie rozmawiamy z sędziami; 
nie znamy ich poglądów, podejścia, doświadczenia, a nade 
wszystko – praktyki. Praktyki, która tak bardzo różni się 
od naszej. Pomysł przeprowadzenia wywiadów z sędziami 
orzecznikami  –  przewodniczącymi wydziałów rodzin-
nych i nieletnich (jakkolwiek nie jest to pomysł nowy, 
ponieważ na łamach „Kroniki” już się one pojawiały) 
wydał mi się najwłaściwszą drogą do udzielenia samej 
sobie  –  ale też i szerszemu audytorium  –  odpowiedzi 
na powyżej przedstawione pytania. Z założenia miał 
to być wywiad z jednym sędzią  –  przewodniczącym, 
to jednakże – w mojej ocenie – nie byłoby to ani obiek-
tywne, ani też reprezentatywne, a w efekcie  –  mogłoby 
dać odpowiedzi nie do końca do rzeczywistości przysta-
jące. Próbując dociec, co tak naprawdę sędziowie myślą 
o mediacji, jak ją traktują, jakie mają wobec niej oczeki-
wania, udałam się na rozmowy z sędziami – przewodni-
czącymi Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich obu sądów 
powszechnych w Łodzi – Sądu Rejonowego dla Łodzi Wi-
dzewa w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia 
w Łodzi. Poniżej zamieszczam treść przeprowadzonych 
z nimi wywiadów, wskazując, że dla pełnej przejrzystości 
zadane im pytania były takie same. W związku z tym, 
że w ramach wywiadów pojawiły się również elementy 
luźnej rozmowy, przemyśleń i wtrąceń – za które serdecz-
nie dziękuję Małgorzacie Gutkowskiej (przewodniczącej 
V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego 
dla Łodzi Widzewa w Łodzi) i Katarzynie Wołoszyn-So-
kołowskiej (przewodniczącej VII Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia 
w Łodzi) – w krótkim resume – po zamieszczonych wy-
wiadach, postaram się nimi podzielić. 

JAK DŁUGO ORZEKA P. SĘDZIA 
W SPRAWACH RODZINNYCH? BYŁ TO WYBÓR 
CZY W PEWNYM SENSIE KONIECZNOŚĆ?

Małgorzata Gutkowska: Orzekam w Wydziale Rodzin-
nym od 12 lat, był to mój świadomy wybór.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Orzekam w Wy-
dziale Rodzinnym przez całe zawodowe życie, czyli od 25 
lat. Możliwości wyboru raczej nie było, były dwa wolne 
miejsca w Wydziale Rodzinnym i w Wydziale Karnym, 
ja dostałam propozycję do karnego, a kolega do rodzinne-
go – uprosiliśmy ówczesnego prezesa sądu, by przydzielił 
nas na odwrót – bo ja chciałam wszędzie poza karnym, 
a on chciał do karnego. 

JAKIE SĄ DLA P. SĘDZI NAJTRUDNIEJSZE SPRAWY, 
W KTÓRYCH P. ORZEKA? NP. TE ZWIĄZANE 
Z WŁADZĄ RODZICIELSKĄ CZY INNE? 
DLACZEGO?

Małgorzata Gutkowska: Obecnie najtrudniejsze dla mnie 
są sprawy związane z ustaleniem kontaktów jednego z ro-
dziców z dzieckiem po zakończeniu związku rodziców. Wi-
dzę tendencję do ograniczania tych kontaktów przez ro-
dzica sprawującego stałą pieczę nad dzieckiem, najczęściej 
matkę, podważanie kompetencji rodzicielskich drugie-
go rodzica, wikłanie dziecka w konflikt między rodzica-
mi, co powoduje, że osiągnięcie kompromisu jest bardzo 
trudne, szczególnie w sytuacji, gdy konflikt się przedłuża 
i dziecko traci kontakt z rodzicem, z którym nie mieszka 
na stałe.

Katarzyna Wołoszyn–Sokołowska: W takiej samej ka-
tegorii bywają sprawy bardzo oczywiste i bardzo trudne. 
Najtrudniej mi w takich, w których widzę bardzo zażartą 
walkę miedzy rodzicami, interes dziecka w rzeczywistości 
schodzi na dalszy plan. W chwili obecnej chyba najtrud-
niejsze są sprawy o kontakty, bo są one wszczynane bardzo 
często po to, by uprzykrzyć życie drugiej stronie. 

CO P. SĘDZIA SĄDZI O MEDIACJI JAKO 
TAKIEJ? WYBAWIENIE CZY NARZUCONA 
KONIECZNOŚĆ? A MOŻE REMEDIUM 
NA NEGATYWNE LUDZKIE EMOCJE?

Małgorzata Gutkowska: Mediację uważam za bardzo po-
trzebną. Nawet jeżeli nie doprowadza do zawarcia ugody, 
to powoduje wyjaśnienie spornych kwestii między stro-
nami, zdiagnozowanie istoty przyczyn konfliktu, wska-
zanie potrzeby podjęcia określonych działań przez strony 
i w konsekwencji zbliżenie stanowisk.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Mediacja jest bardzo 
przydatna w sytuacjach, kiedy strony mają sprzeczne inte-
resy, ale szukają rozwiązania, kompromisu. Bywają jednak 
sprawy, w których w istocie nie chodzi o szukanie wyjścia 
z konfliktu, a przeciwnie – o pokazanie swojej wyższości; 
tam mediacja na nic się nie zda.
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JAK CZĘSTO KORZYSTA P. SĘDZIA Z MEDIACJI? 
W JAKICH SPRAWACH? Z JAKIM REZULTATEM?

Małgorzata Gutkowska (w odpowiedzi na to pytanie 
oraz pytania 5. i 8.): Korzystam z mediacji zazwyczaj 
wówczas, gdy strona inicjująca postępowanie sądowe 
wprost w pozwie/wniosku wskazuje na taką możliwość 
oraz gdy z uzasadnienia pozwu/wniosku wynika, że stro-
ny nie są na tyle skonfliktowane, że taki tok postępowa-
nia jest możliwy. Najczęściej kieruję do mediacji strony 
w sprawach o ustalenie kontaktów, ustalenie miejsca po-
bytu dziecka i opiekę naprzemienną oraz w sprawach do-
tyczących alimentów. Statystycznie średnio w 25% spraw 
kierowanych przez sąd do mediacji dochodzi do zawarcia 
ugody. W pierwszym półroczu 2022 roku w tut. wydziale 
skierowano strony do mediacji w 42, a do zawarcia ugody 
doszło w 12 sprawach. Natomiast w tym samym okresie 
w 27 przypadkach złożono protokoły po przeprowadzeniu 
mediacji przez strony na podstawie art. 183 13 § 2 k.p.c.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Są sprawy, w których 
mediacja nie może mieć zastosowania – o prawa stanu, 
przysposobienie, zezwolenie sądu na dokonanie czynności 
prawnych oraz te toczące się z urzędu. Najczęściej korzy-
stam z mediacji w sprawach o kontakty z dzieckiem, usta-
lenie miejsca zamieszkania, o rozstrzygnięcie w istotnych 
sprawach dziecka w razie braku zgody między rodzicami 
oraz w sprawach o alimenty. W wydziale trafia do mediacji 
kilkadziesiąt spraw rocznie.

CZYM SIĘ P. SĘDZIA KIERUJE, GDY DECYDUJE 
SIĘ NA MEDIACJE W SPRAWIE? MA P. SĘDZIA 
NP. JAKĄŚ CHECKLISTĘ, NA PODSTAWIE KTÓREJ 
PODEJMUJE P. DECYZJĘ?

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Kieruję sprawy do me-
diacji, jeśli widzę szansę na osiągnięcie porozumienia; zwy-
kle pytam zwaśnione strony, czy wyrażają taką gotowość. 
Bywa, że odmawiają, bo wcześniejsze porozumienia mię-
dzy nimi były łamane i nie mają do siebie za grosz zaufania. 
Czasem temperatura konfliktu jest tak wysoka, że w ogóle 
nie są w stanie ze sobą rozmawiać, nie naciskam wtedy. 
Nigdy nie kieruję do mediacji spraw, w których między 
stronami była przemoc w jakiejkolwiek formie, ani takich, 
gdzie od razu widać znaczną dysproporcję między strona-
mi – intelektualną czy finansową. 

CZY WEDŁUG P. SĘDZI OCENY MEDIACJA 
W SPRAWACH RODZINNYCH JEST SKUTECZNA? 

Małgorzata Gutkowska: Na chwilę obecną mediację 
w sprawach rodzinnych oceniam jako średnio skuteczną. 
Wynika to moim zdaniem z tego powodu, że strony wy-
stępują do sądu w sytuacji, gdy konflikt między nimi jest 
już bardzo zaawansowany i długotrwały. Brak jest dosta-
tecznej informacji o mediacji przedsądowej, na wstępnym 
etapie pojawienia się konfliktu. Zasadne byłyby np. kam-
panie społeczne propagujące ten sposób rozwiązywania 
sporów.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Tam, gdzie strony wy-
pracują porozumienie w drodze mediacji, na ogół go prze-
strzegają, a co więcej – rzadko wracają do sądu w kolejnych 
sprawach; zatem jest ona skuteczna.

JAK P. SĘDZIA POSTRZEGA UMIEJĘTNOŚCI 
MEDIATORÓW? CZY MEDIATORZY BĘDĄCY 
PROFESJONALNYMI PEŁNOMOCNIKAMI 
CZĘŚCIEJ WNIOSKUJĄ O SKIEROWANIE 
SPRAWY DO MEDIACJI? BARDZIEJ JĄ PROMUJĄ, 
SĄ BARDZIEJ KONCYLIACYJNI CZY TEŻ NIE?

Małgorzata Gutkowska: Umiejętności mediatorów są bar-
dzo zróżnicowane. Z punktu widzenia sądu zdecydowanie 
lepiej współpracuje się z mediatorami – profesjonalnymi 
pełnomocnikami (adwokatami/radcami prawnymi), którzy 
mają wiedzę specjalistyczną w zakresie prawa, a tym sa-
mym potrafią przełożyć stanowiska stron na obowiązujące 
przepisy prawa.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Poziom profesjona-
lizmu mediatorów oceniam wysoko, z tym że widzę do-
piero finalny efekt ich pracy – ugody mediacyjne na ogół 
są prawidłowo skonstruowane, szczegółowe i nadają się 
do wykonania. Trudno mi powiedzieć, jak przebiegają 
same mediacje, bo informacje o ich przebiegu są objęte 
tajemnicą, ja o to nie pytam. Nie widzę żadnej prawid-
łowości, aby pełnomocnicy będący mediatorami byli bar-
dziej koncyliacyjni, ale chcę podkreślić, że nie zauważyłam, 
aby jakikolwiek pełnomocnik odwodził klienta od pomy-
słu mediacji, kiedy pada pytanie o możliwość zakończenia 
sprawy w ten sposób.

CZY MEDIACJE SĄ WEDŁUG P. SĘDZI 
SKUTECZNE? JEŚLI NIE – TO GDZIE WIDZI 
P. PROBLEM SKUTECZNOŚCI MEDIACJI?

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Moja ocena skutecz-
ności mediacji nie jest poparta żadnymi badaniami, ale to, 
że strony, które zakończyły sprawę ugodą mediacyjną, 
z reguły nie wracają z kolejnymi pozwami czy wnioskami, 
pozwala mi uważać, że jest skutecznym sposobem rozwią-
zania konfliktu.

CZY UWAŻA P. SĘDZIA, ŻE ZACIEŚNIENIE 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY MEDIATORAMI 
A SĘDZIAMI MOGŁOBY POZYTYWNIE 
WPŁYNĄĆ NA MEDIACJE JAKO TAKIE? JEŚLI 
TAK – TO W JAKI SPOSÓB WIDZIAŁABY P. TAKĄ 
WSPÓŁPRACĘ?

Małgorzata Gutkowska: Zdecydowanie wskazana jest 
współpraca sędziów i mediatorów, choćby poprzez wspól-
ne spotkania i szkolenia, na których następuje wymiana 
doświadczeń i wzajemnych oczekiwań.
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Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Nie widzę potrzeby 
zacieśniania współpracy między mediatorami a sędziami; 
wystarczy, że wiemy o swoim istnieniu i mamy aktualne 
dane kontaktowe. 

JAKI BYŁ NAJBARDZIEJ NIESPODZIEWANY 
WYNIK MEDIACJI W KARIERZE P. SĘDZI?

Małgorzata Gutkowska: Ciężko jest mi powiedzieć. 

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Nie przypominam so-
bie wielkich zaskoczeń wynikiem mediacji, choć pamiętam 
swoje zdziwienie sprawą, w której strony były skierowane 
do mediacji w zakresie alimentów, a uregulowały między 
sobą ugodą mediacyjną praktycznie wszystkie kwestie do-
tyczące dziecka po rozstaniu rodziców.

JAKIMI KRÓTKIMI SŁOWAMI WYRAZIŁABY 
P. SĘDZIA SWOJE NASTAWIENIE 
DO MEDIACJI – POTRZEBNA 
CZY NIE, POMOCNA CZY NIE, WYDŁUŻA 
POSTĘPOWANIE CZY NIE ETC.?

Małgorzata Gutkowska: Jestem zwolennikiem mediacji, 
uważam, że nawet w sytuacji, gdy nie dochodzi do zawar-
cia ugody przed mediatorem, strony mają większą wie-
dzę na temat istniejącego problemu, uzyskują wskazówki 
co do swojego postępowania, co w konsekwencji pro-
wadzi do szybszego zakończenia postępowania sądowe-
go. Nie uważam, aby mediacja powodowała wydłużenie 
postępowania.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Mediacja jest bardzo 
użytecznym narzędziem, ale nie jest panaceum. Nie w każ-
dej sprawie może być zastosowana. Nie wydłuża postępo-
wania; z mojego doświadczenia wynika, że najskuteczniej-
sza jest, jeśli na pierwszej rozprawie sprawa się nie kończy 
i trzeba ją i tak odroczyć. Wtedy strony albo się dogadają, 
albo na kolejnym terminie sprawę zakończy sąd. Na pierw-
szej rozprawie jest sposobność, żeby przedstawić swoje sta-
nowiska i wyartykułować, co jest sporne. Dla sądu z kolei 
jest to możliwość wytłumaczenia, na czym polega mediacja 
i jakie są jej skutki. 

W WYDZIALE P. SĘDZI – JAKIE JEST PODEJŚCIE 
DO MEDIACJI? CZY SĘDZIOWIE SZKOLĄ 
SIĘ W ZAKRESIE MEDIACJI, UMIEJĘTNOŚCI 
MIĘKKICH? JAKIE JEST NASTAWIENIE 
SĘDZIÓW Z P. WYDZIAŁU DO MEDIACJI 
IN GENERE? CZY SĘDZIOWIE STARAJĄ 
SIĘ KIEROWAĆ SPRAWY DO MEDIACJI? 
CZY WYDZIAŁ PROWADZI JAKIEŚ STATYSTYKI? 
CZY PROWADZONE SĄ JAKIEŚ MECHANIZMY 
MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY SPRAW 
KIEROWANYCH DO MEDIACJI? CO WEDŁUG 
P. SĘDZI NALEŻAŁOBY ZROBIĆ, BY ZWIĘKSZYĆ 
LICZBĘ SPRAW KIEROWANYCH DO MEDIACJI?

Małgorzata Gutkowska: Uważam, że podejście do media-
cji w wydziale, którym kieruję, jest co do zasady pozytyw-
ne. Sędziowie coraz częściej korzystają z mediacji, prowa-
dzone są szkolenia w tym zakresie, w których sędziowie 
biorą udział i podnoszą swoje kompetencje.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Sędziowie w moim 
wydziale są przychylni mediacji, natomiast nie ma żadnych 
mechanizmów promujących mediacje, w tym sensie, że sę-
dzia zlecający ich więcej ma jakiekolwiek profity. Sprawy 
kierowane do mediacji rejestrowane są w wykazie MED, 
stąd wiemy, ile ich jest. Myślę, że najbardziej przyczyniłoby 
się do zwiększenia liczby mediacji popularyzacja tego po-
mysłu nie wśród sędziów, lecz wśród ogółu społeczeństwa. 
Sędziowie o mediacji wiedzą, natomiast podsądni czasem 
słyszeli nazwę, ale w ogóle nie wiedzą, na czym mediacja 
polega, jakie mogą być jej wyniki i jaka jest moc ugody 
mediacyjnej. 

CZY SPRAWY, W KTÓRYCH MEDIACJA 
OKAZAŁA SIĘ NIESKUTECZNA – W RAMACH 
POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO KOŃCZĄ SIĘ 
UGODĄ, CZY TEŻ RACZEJ NIE? 

Małgorzata Gutkowska: Wydaje się, że sprawy, w których 
strony uczestniczyły w mediacji, która nie zakończyła się 
zawarciem ugody przed mediatorem, łatwiej szybko za-
kończyć przed sądem, gdyż zazwyczaj strony bardziej rozu-
mieją istotę problemu, a sąd ma już jakiś określony punkt 
wyjścia do orzekania, ponieważ strony w toku mediacji 
sprecyzowały swoje stanowiska i oczekiwania.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Tam, gdzie nie doszło 
do zawarcia ugody w drodze mediacji, szanse na ugodowe 
zakończenie sporu są bliskie zeru. 

JAKI JEST ODBIÓR STRON, GDY SŁYSZĄ ONE, 
ŻE SPRAWA JEST KIEROWANA DO MEDIACJI? 
CZY TO PODEJŚCIE STRON EWOLUUJE? 
CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ, BY ODBIÓR 
SPOŁECZNY MEDIACJI BYŁ LEPSZY? 

Małgorzata Gutkowska: Strony mniej skonfliktowane 
chętniej godzą się na skierowanie do mediacji, natomiast 
strony w zaawansowanej fazie konfliktu zdecydowanie 
oponują, uważając, że jest to przedłużanie postępowania. 
Należałoby zatem propagować mediację jako instytucję 
przedsądową, umożliwiającą uniknięcie długotrwałego 
postępowania sądowego.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: Czasem mam wraże-
nie, że strony, słysząc o skierowaniu do mediacji, odbierają 
to jako niechęć sądu do wydania rozstrzygnięcia. Wszak 
po to przychodzą do sądu, by uzyskać czarno na bia-
łym rozwiązanie konfliktu. 
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I NA KONIEC – PYTANIE DO P. SĘDZI 
O WYKŁADNIĘ – PYTANIE Z PRAKTYKI – ART. 
18313 [ZAWARCIE UGODY] – §1: „W PRZYPADKU 
GDY STRONA, PO ZAWARCIU UGODY, 
W RAMACH MEDIACJI PROWADZONEJ 
NA PODSTAWIE UMOWY O MEDIACJĘ, 
WYSTĄPI DO SĄDU Z WNIOSKIEM 
O ZATWIERDZENIE UGODY, MEDIATOR SKŁADA 
PROTOKÓŁ W SĄDZIE, KTÓRY BYŁBY WŁAŚCIWY 
DO ROZPOZNANIA SPRAWY WEDŁUG 
WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNEJ LUB WYŁĄCZNEJ”. 
JAK SĘDZIOWIE GO INTERPRETUJĄ? 
CZY WYSTARCZAJĄCE I WŁAŚCIWE JEST TO, 
ŻE MEDIATOR WYDAJE STRONOM MEDIACJI 
PROTOKÓŁ Z MEDIACJI? CZY TEŻ WEDŁUG P. 
SĘDZI NIE POWINIEN GO WYDAWAĆ I CZEKAĆ 
NA EWENTUALNE WEZWANIE SĄDU? W TAKIEJ 
JEDNAKŻE SYTUACJI POJAWIA SIĘ PYTANIE 
O SENS MEDIACJI – JEJ PRZYSPIESZENIA 
WZGLĘDEM POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. 

Małgorzata Gutkowska: Przyjmujemy interpretację prze-
pisu art. 18313 k.p.c., że strona winna złożyć wniosek o za-
twierdzenie ugody, załączając do niego protokół z mediacji 
sporządzony przez mediatora.

Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska: W Wydziale Ro-
dzinnym nie spotkałam się z problemem niewłaściwo-
ści miejscowej przy zatwierdzaniu ugód mediacyjnych. 
W sprawach alimentacyjnych jest właściwość przemienna 
i to strona, składając wniosek, dokonuje wyboru, tak samo 
jak wytaczając powództwo. W sprawach nieprocesowych 
dotyczących dziecka właściwy jest sąd jego miejsca za-
mieszkania, tu nie ma miejsca na wątpliwości. Jeśli media-
cja jest na podstawie umowy, mediator, jak uważam, powi-
nien wydać protokół stronom, nie ma potrzeby, by czekał 
na wezwanie sądu. Natomiast jeśli mediacja jest prowa-
dzona na zlecenie sądu, powinien niezwłocznie przesłać 
protokół sądowi. 

W tym miejscu pozwolę sobie na krótkie resume. Jak-
kolwiek odpowiedzi przewodniczących Wydziałów Sądów 
Rejonowych z Łodzi momentami wydają się być całkowicie 
odmienne – w mojej ocenie są de facto bardzo podobne. 
Co oczywiste – ich ocenę pozostawiam każdemu z czytel-
ników, a sobie pozwolę na własną. Interlokutorki jedno-
znacznie wskazały, że najgorszymi w chwili obecnej do są-
dzenia są sprawy o kontakty, że to one stanowią kumulację 
wszystkich złych emocji, jakie mogą się między zwaśnio-
nymi stronami, będącymi rodzicami, pojawić. Wskazują, 
że właśnie w tych sprawach jak na dłoni widać brak zain-
teresowania rodziców dobrem własnych dzieci – a punk-
tem honoru staje się udowodnienie drugiej stronie, że jest 
w takim czy innym obszarze nieudolna. Pojawiły się stwier-

dzenia, że w tego rodzaju sytuacjach niedopuszczalne wy-
daje się reprezentowanie interesów dziecka przez jednego 
z rodziców – skonfliktowanego z drugim, a przepisy prawa 
innej – zewnętrznej, obiektywnej reprezentacji dla dzie-
cka nie przewidują (s. Wołoszyn-Sokołowska). Sędzie 
przewodniczące doceniają mediację jako narzędzie poza-
sądowego załatwiania sporów, doceniają pozytywny wkład 
profesjonalistów (adwokatów, radców prawnych) będących 
jednocześnie mediatorami, ale jednocześnie podkreślają, 
że nawet najlepszy mediator nie jest w stanie nic wskó-
rać, jeśli strony są już tak zapiekłe w konflikcie, że żadna 
z nich nie wie, co jest jego źródłem. Wskazują wybitnie 
na potrzebę szerzenia w społeczeństwie wiedzy na temat 
instytucji mediacji jako takiej. Ubolewają, że strony dowia-
dują się najczęściej o mediacji już na etapie postępowania 
sądowego – na etapie, gdy konflikt i poziom negatywnych 
emocji osiąga apogeum, na którym w większości mediacja 
nie ma już sensu. Sędzia przewodnicząca Małgorzata Gut-
kowska w luźnej rozmowie wskazała, że widzi rozwiązanie 
problemu w szerokiej akcji promocyjnej wśród właśnie ro-
dziców – wśród pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrek-
torów czy też pracowników kuratoriów oświaty. Przecież 
to właśnie oni, będąc na pierwszej linii frontu – obserwując 
dziecko – najlepiej wiedzą, kiedy i gdzie pojawia się kon-
flikt między jego rodzicami. Gdyby to oni proponowali 
mediację rodzicom, w stosunku co do których obserwuje 
się eskalację konfliktu, byliby w stanie ich do niej przeko-
nać (mając o niej należytą wiedzę) – być może udałoby się 
uniknąć wielu tragedii – tragedii dzieci, które są tak bar-
dzo w konflikt wikłane przez własnych rodziców. Sędzia 
przewodnicząca Katarzyna Wołoszyn-Sokołowska mówi 
wręcz o tym, że przekonanych do mediacji – czyli sędziów 
i nas – adwokatów, radców prawnych (będących mediato-
rami) – nie ma co przekonywać. Edukować należy społe-
czeństwo. W ramach luźnych rozmów, w których przewija 
się ogromna troska o dobro małoletnich dzieci, pojawiają 
się głosy o braki kadrowe, jak i ogólne spostrzeżenia, że jest 
coraz gorzej, że społeczeństwo nie ewoluuje w pożądanym 
kierunku koncyliacji i ugody, a staje się coraz bardziej rosz-
czeniowe, prezentujące postawę – WY musicie (WY – sę-
dziowie, WY – pełnomocnicy), a jednocześnie negujące 
postawę – JA muszę zacząć od siebie. 

Po przeprowadzeniu powyżej przedstawionych wywia-
dów, mając w głowie poruszone off the record wątki, do-
chodzę do trochę smutnej konstatacji. 

Drodzy mediatorzy – zaczęliśmy działać za późno. 
Niemniej jednak – lepiej późno niż wcale. Wysilmy 

swoje działania w kierunku rozpowszechniania wiedzy 
o mediacji pozasądowej, budujmy świadomość społeczną 
w tym zakresie, a może uda się nam uratować choć pewną 
część małoletnich dzieci przed traumą uwikłania w kon-
flikty dorosłych. 
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