
Nr 33/2019

Pełnych radości i rodzinnego ciepła Pełnych radości i rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia
orazoraz
wielu inspiracji i energii do działania wielu inspiracji i energii do działania 
w Nowym Roku 2020w Nowym Roku 2020

życzążyczą

Dziekan i RadaDziekan i Rada
Okręgowej Izby Radców PrawnychOkręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodziw Łodzi
oraz Redakcja Tylnej 14oraz Redakcja Tylnej 14

Pełnych radości i rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wielu inspiracji i energii do działania 
w Nowym Roku 2020

życzą

Dziekan i Rada
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodzi
oraz Redakcja Tylnej 14



Opłatek

Jest w moim kraju zwyczaj, 

że w dzień wigilijny,

przy wzejściu pierwszej gwiazdy 

wieczornej na niebie,

ludzie gniazda wspólnego łamią chleb 

biblijny,

najtkliwsze przekazując uczucia w 

tym chlebie.

C.K.Norwid



Szanowni Państwo Radcowie Prawni 
i Aplikanci Radcowscy
ostatnie dni przynoszą kolejne wydarzenia w prze-

strzeni publicznej w sporze o kształt wymiaru spra-

wiedliwości w Polsce. Z niepokojem należy odno-

tować kolejne próby ograniczania konstytucyjnie 

gwarantowanych niezależności sądów i niez-

awisłości sędziów. Próby wpływania na decyzje 

sądowe, w tym poprzez postępowania dyscyplina-

rne wobec sędziów, świadczą nie tyle o racjach 

osób stosujących takie środki, ale z zasady o ich 

słabości i braku rzeczowych argumentów. Na 

pytanie jakie efekty i jakie skutki przynoszą wdraż-

ane od ponad czterech lat reformy w tym zakresie 

można udzielić odpowiedzi z perspektywy nie 

tylko wykonywanego na co dzień zawodu radcy 

prawnego, ale także przebiegu wprowadzania zmian i towarzyszącej im narracji 

politycznej, poziomu debaty publicznej, wpływu na postrzeganie sądów i sędziów 

w odbiorze społecznym. Wyrządzone w tym obszarze szkody mogą okazać się bar-

dzo trudne do naprawienia.

Trzeba w tym kontekście pamiętać także o naszej roli, jako osób wyk-

onujących prawniczy zawód zaufania publicznego. W demokratycznym państwie 

prawnym istnieją wartości niepodważalne i nienaruszalne. Naszym obowiązkiem 

jest rzetelne informowanie o roli niezależnych sądów i niezawisłych sędziów oraz 

ich znaczeniu dla bezpieczeństwa prawnego obywateli i prawidłowego funkcjon-

owania Państwa, a także rzeczowe i odpowiedzialne reagowanie na zachowania, czy 

wypowiedzi, które mogą te wartości podważać. Drogowskazem postępowania 

powinna być rota radcowskiego ślubowania oraz zasady deontologii zawodowej. 

Ważna i aktualna pozostaje lekcja piąta – „Pamiętaj o etyce zawodowej” - Timothy 

Snyder`a z pracy „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku”, w której już 

pierwsze dwa zdania zawierają szczególne przesłanie: „Kiedy przywódcy polityczni 

dają negatywny przykład, wynikające z etyki zawodowej zobowiązania do właści-

wego postępowania nabierają dodatkowego znaczenia. Trudno jest zniszczyć 

państwo prawa bez prawników lub urządzić procesy pokazowe bez sędziów.”   

1



2

 Przechodząc do wewnętrznych spraw samorządowych miło mi poinfo-

rmować, o czym szerzej piszę w dalszej części „Tylnej 14”, że Okręgowa Izba 

Radców Prawnych wyróżniona została przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę 

Zdanowską tytułem „Mecenas Łódzkiej Kultury 2019” oraz przez Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi okolicznościowym medalem z okazji 60 – rocznicy 

istnienia Muzeum.  

W czasach relatywizacji wartości i zachowań przypomnieć także trzeba 

słowa Władysława Bartoszewskiego - „warto być przyzwoitym”, a także: „warto być 

uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie 

warto.”     

Z przykrością odnotować w tym miejscu trzeba, że Stanowisko przyjęte 

zostało ostatecznie przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z uwagi 

na brak quorum na zwołanym w tym celu na 6 września 2019 r. Zgromadzeniu 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Przypomnieć należy, że udział w Zgro-

madzeniu jest obowiązkiem każdego delegata. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, 

w której nieusprawiedliwione absencje niektórych delegatów, uniemożliwiają dzia-

łanie ustawowego organu Izby.

W dniu 6 września 2019 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 

przyjęła Stanowisko w sprawie zmian w prawie samorządowym w następstwie 

Uchwały Nr 145/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 maja 2019 r. 

dotyczącej konsultacji zmian przepisów zaproponowanych przez Okręgowe Izby 

Radców Prawnych wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych. O Stanowisku mowa jest szerzej w dalszej części kwartalnika.

 Jesień przyniosła organizację przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 

w Łodzi wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników AEA – EAL, Forum 

 

Nadchodzący rok 2020 będzie w naszym Samorządzie rokiem wyborczym. 

Wybierzemy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, na kolejną czteroletnią 

kadencję – na lata 2020 – 2024, Zgromadzenie, Dziekana Rady, Rzecznika Dyscypl-

inarnego, Radę, Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Czło-

nka Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Radców 

Prawnych. Będziemy w tym zakresie tradycyjnie przekazywali na bieżąco inform-

acje w celu umożliwienia Państwu skorzystanie z czynnego i biernego prawa 

wyborczego. Zapraszam i zachęcam do włączenia się w pracę na rzecz naszego 

środowiska. Jest to jedna z dróg zapewniających funkcjonowanie Samorządu zgod-

nie z naszymi oczekiwaniami oraz należyte, rzetelne wypełnianie ustawowych 

zadań.    
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Prawników i Biznesu „Zmiana technologiczna a praktyka prawna,” poświęcone 

aktualnej problematyce wpływu nowych technologii na świadczenie pomocy praw-

nej i wykonywanie zawodów prawniczych. Szerzej o wydarzeniu piszemy w tym 

numerze naszego Kwartalnika. Zachęcam także do zapoznania się z jesiennym 

numerem Biuletynu Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA – EAL, 

w którym na str. 2 zamieszczona została relacja z łódzkiego Forum, a także z prezent-

acjami przygotowanymi na konferencję, które można pobrać z witryny internetowej 

Stowarzyszenia (www.aea-eal.eu). Przypomnieć warto, że to druga wspólna 

inicjatywa – w ślad za zorganizowaną w 2016 r. w Łodzi konferencją poświęconą 

zobowiązaniom alimentacyjnym w międzynarodowych stosunkach rodzinnych 

i wybranym zagadnieniom dotyczącym wykonywania zawodu przez prawników 

europejskich.

 Miło mi przy tym poinformować, że Okręgowa Izba Radców Prawnych 

w Łodzi w dniu 10 grudnia 2019 r. została przyjęta w poczet członków zbiorowych 

Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL. 

W dniach od 21 do 26 października 2019r. odbyła się kolejna, VII już edycja 

Tygodnia Konstytucyjnego #MojaKonstytucja, organizowanego przez Stowarzy-

szenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw 

Obywatelskich Adama Bodnara. W ramach wydarzenia, którego hasłem w tym roku 

oprócz Konstytucji była wolność słowa i mowa nienawiści, Komisja Praw 

Człowieka Rady OIRP w Łodzi pod przewodnictwem Ewy Stompor - Nowickiej 

wraz z radcami prawnymi współpracującymi z Komisją: Pauliną Dorman – 

Okońską, Katarzyną Mróz i Barbarą Nowicką - Dyśko przygotowała program lekcji 

w szkołach, w ramach których zaprezentowany został m.in. film dokumentujący 

zorganizowany w OIRP w Łodzi w dniu 17 maja 2019 r. panel poświęcony mowie 

 Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA – EAL jest międzynarodową 

organizacją prawniczą powstałą w 1986r., która skupia profesjonalnych prawników 

oraz prawnicze samorządy zawodowe z krajów europejskich. Przyjęcie Krajowej 

Izby Radców Prawnych w 1996 r. do Stowarzyszenia otworzyło drogę do członko-

stwa w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz 

w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników (IBA). Celem AEA – EAL jest 

promocja współpracy pomiędzy prawnikami i kancelariami z poszczególnych kra-

jów, ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz zapewnianie dostępu do ekspertów 

i specjalistów w różnych obszarach prawa. Tradycją stała się organizacja kongresów 

poświęconych wybranych zagadnieniom prawa europejskiego. W tym zakresie 

została nawiązana współpraca z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych. Wymienić 

tutaj trzeba, obok naszej Izby, Okręgowe Izby Radców Prawnych w Białymstoku, 

Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. 
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Tradycyjnie już zachęcam do skorzystania z oferty szkoleniowej Izby. 

Zapraszam także do dzielenia się opiniami o organizowanych szkoleniach oraz 

potrzebach w tym zakresie. Tak jak dotychczas, będziemy podejmować starania 

w celu realizacji składanych przez Państwa propozycji dotyczących oczekiwanej 

tematyki wykładów.

Z kolei w dniu 22 października 2019 r. w ramach Europejskiego Dnia 

Prawnika radca prawny Katarzyna Mróz przeprowadziła dwugodzinną lekcję dla 

uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, której tematem była rola 

obrońcy w postępowaniu karnym, zasady procesowe,  istota postępowania karnego. 

Przybliżony został także status radcy prawnego, jako zawodu zaufania publicznego. 

nienawiści, a następnie radcowie prawni Irmina Miernicka, Barbara Nowicka - 

Dyśko, Mateusz Izbicki i Jarosław Stasiak przeprowadzili lekcje w Technikum 

Gastronomicznym oraz w Szkole Towarzystwa Oświatowego Edukacja w Łodzi.

   

Po raz kolejny, w wykonaniu obowiązków ustawowych, Okręgowa Izba 

Radców Prawnych zapewniła udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w zorganizo-

wanych przez Powiaty i Miasta na prawach powiatu punktach, zawierając umowy 

z jednostkami samorządu terytorialnego i przeprowadzając losowania radców praw-

nych oraz ich zastępców, z którym zawarte zostaną w tym zakresie umowy na rok 

2020. Po raz pierwszy, z uwagi na nowelizację ustawy, pomoc świadczona będzie 

także przez mediatorów. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi zapewniła równ-

ież udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przy-

znanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej 

ochrony. 

Bardzo dziękuję za zaangażowanie w projekty edukacyjne, kształtujące 

świadomość prawną. To ważny element  radcowskiej aktywności, wpisujący się 

w służebną rolę naszego zawodu i jego funkcję społeczną. 

Znajdujemy również czas na chwile odpoczynku, a w tym roku z uwagi na 

szczególne miejsce, które odwiedziliśmy – tereny byłego Litzmannstadt Getto oraz 

Stację Radegast – także zadumy i refleksji na kolejnym Rajdzie Pieszym organizo-

wanym przez Redakcję naszego kwartalnika – „TYLNEJ 14”, oraz kolejne wzru-

szenia i wrażenia na seansach filmowych w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmow-

ego „TYLNEJ 14”. Przed nami kolejny karnawałowy Bal Prawnika, na który już 

teraz serdecznie zapraszam.

Wspomnieć także trzeba o zawsze sympatycznych wydarzeniach sportow-

ych – kolejnych imponujących sukcesach radcy prawnego Magdaleny Jeziorskiej 

w tenisie, ale nie tylko – o czym piszemy w dalszej części bieżącego numeru naszego 

czasopisma, szóstej już edycji organizowanych w Łodzi przez Okręgową Izbę 
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                Grzegorz Wyszogrodzki

  

   

              Dziekan Rady 

    

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czas radości, refleksji i rodzinnych 

spotkań. Życzę wszystkim Paniom i Panom Radcom Prawnym i Aplikantom 

Radcowskim pięknych Świąt, wspólnego przeżywania z najbliższymi tych szczegó-

lnych i niepowtarzalnych dni.

 Życzę także wspaniałej zabawy sylwestrowej i dobrego Nowego 2019 Roku. 

Roku niosącego spokój, spełnienie marzeń i brak trosk w życiu osobistym 

i zawodowym.    

Radców Prawnych w Łodzi we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych – 

Komisją Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych Mistrzostwach Polski Radc-

ów Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 kilometrów, a także 

I Otwartych Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w Koszykówce w Katowic-

ach, w których uczestniczyła także reprezentacja łódzkiej Izby.

Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom i Uczestnikom !
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      Jacek Wawrzynkiewicz

 

Nim się obejrzeliśmy minął kolejny rok, 
który jak mam nadzieję obfitował u Państwa w 
ciekawe i ważne wydarzenia. Rok 2019 był 
również wypełniony wieloma wydarzeniami 
w życiu naszego samorządu, o czym staraliśmy 
się w „Tylnej 14” informować, relacjonować 
i czasami komentować.

Ze swojej strony chciałbym specjalnie zaprosić na kolejny Bal Prawników, 
który odbędzie w dniu 15 lutego 2020 r. w Hotelu Andels, a gwoździem programu 
będzie występ Roberta Janowskiego ( znanego głównie z wieloletniego prowadzenia 
programu „Jaka to melodia”) z zespołem – zapowiada się dobra zabawa.

Kończąc życzę Wesołych Świat Bożego Narodzenia oraz Wszystkiego 
Najlepszego w Nowym Roku 2020

W aktualnym numerze znajdziecie Państwo informacje wydarzeniach 
z życia samorządowego w okresie letnio – jesiennym, a także wiele innych 
interesujących tekstów i zaproszeń.

Zbliżający się 2020 rok też zapowiada 
się interesująco, najciekawszym wydarzeniem, 
które zdeterminuje życie Izby na kolejne cztery 
lata będą wybory do jej władz. Już dzisiaj 
zachęcam osoby, którym duch społecznikowski 
jest bliski do zastanowienia się nad możliwością 
kandydowania do władz samorządowych. 

Najbliższe lata z pewnością nie będą łatwe i dlatego potrzeba będzie dużo 
zdecydowania i determinacji w działaniach na rzecz obrony niezależności 
samorządów prawniczych. Samorząd potrzebuje ludzi aktywnych, pełnych 
inicjatywy, otwartych na nowe wyzwania. Osobom, które zamierzają kandydować 
do władz samorządowych „Tylna 14” oferuje swoje łamy na prezentację programów 
i poglądów. Ze względów na termin wydania następnego numeru do końca marca 
2020 r prosimy o nadsyłanie ze względów technologicznych tekstów do 15 marca 
2020 r.
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Wieści z KIRP

W celu przygotowania przypadającego 
w przyszłym roku Krajowego Zjazdu Rad-
ców Prawnych w porządku obrad posiedze-
nia umieszczono projekt uchwały w sprawie 
powołania zespołów problemowych oraz 
wybór członków zespołów.

Przedmiotem posiedzenia objęto m.in. 
uchwalenie budżetu i planu pracy K.R.R.P. 
na rok 2020. Wśród podjętych uchwał 
odnotować należy Regulamin zgromadzenia 
okręgowej izby radców prawnych oraz 
uchwałę w sprawie określenia zasad prze-
prowadzania w okręgowych izbach radców 
prawnych wyborów delegatów na XII 
Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz 
liczby tych delegatów, a także przedsta-
wicieli aplikantów radcowskich.

Stosowana w przeszłości praktyka przy-
gotowania merytorycznego Zjazdu, polega-
jąca na opracowaniu projektu wytycznych 
przez Komisję Zjazdową, w skład której 
wchodzili przedstawiciele wszystkich izb 
okręgowych, miała wg projektodawców ulec 
modyfikacji.

W dniach 6-7 grudnia 2019 r. odbyło się 
XVI posiedzenie Krajowej Rady Radców 
Prawnych w obecnej kadencji. 

Zgodnie z projektem, Krajowa Rada 
Radców Prawnych miała powołać zespoły 
problemowe do przygotowania propozycji 
dotyczących zmian w funkcjonowaniu 
samorządu radców prawnych. Takich 
zespołów miało być 10. Każdy z nich miałby 

5.) analiza i opracowanie rozwiązań w za-
   kresie wydawnictw Krajowej Izby 
       Radców Prawnych, 

4.) analiza i opracowanie rozwiązań w zakre-
      sie funkcjonowania agend K.R.R.P.  oraz 
      Funduszu Seniora, 

1.) opracowanie strategii działania samo-
       rządu, 
2.) analiza i opracowanie zmian w zasadach |
   przeprowadzania wyborów do organów 
    samorządu, liczby członków tych organów 
  oraz trybu ich odwoływania, a także 
  podejmowania uchwał przez organy  
     samorządu, 

się składać z 5-7 członków. Z udziału 
w zespołach mieli być wyłączeni Dziekani 
Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz 
członkowie Krajowej Rady.

Autorzy projektu założyli następu-
jące zakresy pracy poszczególnych zespołów: 

3.) analiza i opracowanie zmian przepisów   
   Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz 
     Regulaminu wykonywania zawodu radcy   
       prawnego, 

6.) analiza i opracowanie rozwiązań w Re-
   gulaminie odbywania aplikacji radco-
       wskiej, 
7.) sprawy ochrony interesów zawodowych 
   radców prawnych i aplikantów  radco-
       wskich, 
8.) sprawy związane z działalnością pro 
   bono, edukacją prawną i nieodpłatną 
       pomocą prawną, 
9.) sprawy związane z wizerunkiem radcy 
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10.) analiza i opracowanie jednolitych zasad 
   organizacyjnych funkcjonowania 
       samorządu.

Wydaje się rozsądne, by w terminie do 
kolejnego posiedzenia K.R.R.P. (marzec 2020 
r.) radcowie prawni i aplikanci radcowscy 
mieli możliwość wypowiedzenia się w tej 
sprawie, zwłaszcza że wytyczne uchwalone 
przez Zjazd mają stanowić ramy działania dla 
organów samorządu zarówno szczebla 
krajowego, jak i terenowego na kolejne cztery 
lata.

      prawnego i promocja zawodu, 

Nie opowiadając się za żadnym z modeli 
(komisja zjazdowa czy też zespoły), gdyż 
sprawa ze względu na wagę wymaga głębszej 
refleksji, nie sposób jednak nie zgłosić 
uzasadnionych wątpliwości. Wątpliwości 
budzi zwłaszcza proponowany zakres tema-
tyczny poszczególnych zespołów, jako że 
tylko niektóre (trzy) związane są z kompe-
tencjami Krajowego Zjazdu, natomiast 
pozostałe dotyczą raczej działania Krajowej 
Rady, zobowiązanej do realizacji wytycznych 
Zjazdu Krajowego. Dodatkowo w projekcie 
przewidziano wyłączenia osobowe (Dziekani 
Rad, jak i członkowie KRRP), czego wszakże 
autorzy projektu nie uzasadnili. Podkreślić 
wypada, że w pracach Komisji Zjazdowych w 
przeszłości również uczestniczyli radcowie 
prawni nie będący członkami organów, gdyż 
każdy członek samorządu ma równe prawa co 
do wyrażenia opinii w jego sprawach. 
Wyłączenie Dziekanów Rad, jak i członków 
K.R.R.P. nie wydaje się trafne, choćby z tego 
powodu, że są to osoby dobrze zorientowane 
w bieżących sprawach samorządu.

Temat, ze względu na proponowany 
kierunek i krótki czas od jego zainicjowania 
do podjęcia decyzji, w tym związanej ze 
zgłoszeniem kandydatur (trzy dni na 
zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur) 
wywołał kontrowersje i ostatecznie nie został 
zrealizowany.

Zachęcam zatem do zabierania głosu na 
zebraniach rejonowych, które w pierwszym 
kwartale 2020 roku będą się odbywały 
w naszej izbie, zarówno co do proponowanej 
formuły, jak i zakresu tematycznego, który 
winny uwzględniać wytyczne zjazdowe. 

Wnioskodawca w uzasadnieniu projektu 
zwracał uwagę na to, że aplikanci radcowscy 
ponoszą opłatę roczną za aplikację mającą na 
celu pokrycie kosztów organizacji aplikacji. 
Będąc na progu aktywności zawodowej 
aplikant ponosi zatem obciążenia z tytułu 
nauki zawodu i udziału w samorządzie 
radcowskim poprzez uiszczanie składki 
członkowskiej.

Jeśli chodzi o udział w tej składce 
K.R.R.P.  i okręgowych izb (obecnie 30% dla 
K.R.R.P.), projekt zmierzał do zmniejszenia 
części przypadającej K.R.R.P. do15%, co 
zdaniem wnioskodawcy przyczynić się może 
do bardziej efektywnego wykorzystania 
środków pozostawionych w izbach na 
potrzeby ich członków, w tym aplikantów 
radcowskich. Wniosek nie uzyskał aprobaty 
K.R.R.P.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia życzę Koleżankom i 
Kolegom przeżywania ich w zdrowiu, radości 
i rodzinnej atmosferze. Kolejny rok niech 
będzie czasem pokoju, solidarności oraz 
realizacji osobistych planów i zamierzeń.

                                                                                             
  Ewa Stompor-Nowicka

Rzecz dotyczyła obniżenia składki 
uiszczanej przez aplikantów radcowskich oraz 
udział w tej składce okręgowych izb 
i  K.R.R.P.

Kolejnym kontrowersyjnym tematem XVI 
posiedzenia była debata nad zgłoszonym pro-
jektem uchwały w sprawie wysokości składki 
członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, 
zasad ich uiszczaniu i podziału. Wniosko-
dawcą był członek K.R.R.P., przedstawiciel 
izby lubelskiej.
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W dniu 24 sierpnia 2019 r. odbyły się w Łodzi 

VI Mistrzostwa Polski Radców Prawnych 

i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 

kilometrów, organizowane przez Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Łodzi  we 

współpracy z Krajową Izbą Radców Praw-

 W dniach 22 – 24 sierpnia 2019 r. 
w Gdyni odbyły się XVIII Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów 
w tenisie ziemnym.  Wybitne wyniki 
osiągnęła radca prawny OIRP w Łodzi 
Magdalena Jeziorska, zdobywając trzy złote 
medale za I miejsca w kategoriach singiel 
kobiet open, debel kobiet open (w parze 
z Joanną Olszówką – Zarzecką repreze-
ntującą OIRP w Katowicach) oraz mikst 
kobiet open (w parze z Pawłem Bilickim 
reprezentującym OIRP w Szczecinie).
Kolejne sukcesy odniosła Magdalena 
Jeziorska w „Temidzie” – Wrocławskim 
Turnieju Tenisowym Prawników 2019, który 
odbył się w dniach 6 – 8 września 2019 r. we 
Wrocławiu (I miejsce w kategorii singiel 
kobiet i I miejsce w kategorii debel kobiet 
open w parze z Agatą Bielawską z Izby 
Adwokackiej w Bielsku – Białej) oraz 
podczas XXX Spartakiady Prawników Radom 
2019, która odbyła się w dniach 11 – 15 
września w Radomiu (3 złote medale w te-
nisie, 1 srebrny i 1 brązowy medal w bad-
mintonie oraz 1 brązowy medal w piłka-
rzykach) .  Jesteśmy pod wrażeniem 
i serdecznie gratulujemy ! 

 foto:  Jarosław   Kawczyński
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Tomasza Grzegorczyka, wieloletniego 

Kierownika Katedry Postępowania Karnego i 

Kryminalistyki Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sędziego 

Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, 

i wręczenia Księgi jubileuszowej Profesora 

Tomasza Grzegorczyka z okazji 70 urodzin 

„Artes serviunt vitae, sapien�a imperat. 

Proces karny sensu largo – rzeczywistość 

i wyzwania”. Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Łodzi objęła wydarzenie 

patronatem organizacyjnym. W imieniu Izby 

Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki 

wystosował do Jubilata, który, co warto 

przypomnieć, w latach 1987 – 1999 wyko-

nywał zawód radcy prawnego, list gratu-

lacyjny zamieszczony wraz z innymi oko-

licznościowymi listami w Księdze jubile-

uszowej. Podczas wydarzenia Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Łodzi reprezen-

towali Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki 

i Wicedziekan Rady Robert Czapnik. W dniu 

19 września 2019r. Prof. dr hab. Radosław 

Olszewski, Kierownik Zakładu Postępo-

wania Karnego Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Łódzkiego wystosował, 

w imieniu organizatorów Zjazdu, list 

z podziękowaniami do Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Łodzi.    

W dniach 4 – 5 października 2019 r. w 

Kielcach odbyło się, zorganizowane przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi 

szkolenie wyjazdowe. Wykład nt. „Noweli-

zacja procedury cywilnej - najważniejsze 

aspekty w pracy pełnomocnika” wygłosił 

W dniach 16 – 18 września 2019r. na 
Wydz ia le  Prawa i  Admin ist rac j i 
Uniwersytetu Łódzkiego odbył się IX 
Zjazd Katedr Postępowania Karnego 
połączony z uroczystością Jubileuszu 70. 
rocznicy urodzin Prof. zw. dr hab. 

W dniach 12 – 14 września 2019r. w Łodzi 

odbyło się wyjazdowe szkolenie Wyższego 

Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby 

Radców Prawnych. Wykłady z wybranych 

zagadnień postępowania dyscyplinarnego 

przed Sądem II instancji prowadził SSO 

w Łodzi Kamil Federowicz. Obowiązki 

gospodarzy pełnili Magdalena Śniegula, 

Wiceprzewodnicząca Wyższego Sądu Dyscy-

plinarnego oraz Grzegorz Wyszogrodzki, 

Dziekan Rady OIRP w Łodzi.

nych – Komisją Integracji Krajowej Rady 

Radców Prawnych w ramach Biegu Fabry-

kanta.

  

W dniu 6 września 2019r. Rada Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Łodzi przyjęła 

Stanowisko w sprawie zmian w prawie 

samorządowym w następstwie Uchwały Nr 

145/X/2019 Krajowej Rady Radców Praw-

nych z dnia 31 maja 2019r. dotyczącej kon-

sultacji zmian przepisów zaproponowanych 

przez Okręgowe Izby Radców Prawnych 

wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. 

O Stanowisku piszemy szerzej w tym 

wydaniu kwartalnika.
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W dniach 17 – 19 października 2019r. w 

Łodzi odbyło się, zorganizowane przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i 

Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA 

– EAL, Forum Prawników i Biznesu „Zmiana 

technologiczna a praktyka prawna,” 

poświęcone aktualnej problematyce wpły-

wu nowych technologii na świadczenie 

pomocy prawnej i wykonywanie zawodów 

prawniczych. Wydarzenie miało międzyna-

rodowy charakter z uwagi na uczestnictwo 

w charakterze prelegentów oraz gości 

przedstawicieli z Francji, Gruzji, Hiszpanii, 

Hongkongu i Wielkiej Brytanii. Organizacja 

Forum w Łodzi była wynikiem ubiegło-

rocznego spotkania delegacji Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Łodzi w osobach 

Wicedziekan Rady Aleksandry Grocholskiej 

– Jankowskiej i Zastępcy Przewodniczącej 

Komisj i  Praw Człowieka Rady Anny 

Kaczyńskiej z Zarządem AEA – EAL podczas 

zorganizowanej w dniu 23 listopada 2018 r. 

w Lyonie międzynarodowej konferencji         

dotyczącej kwes�i prawnych, społecznych i 

ekonomicznych związanych z pracownikami 

delegowanymi. 

W dniach 21 – 26 października 2019r. odbyła 

się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego 

#MojaKonstytucja, organizowanego przez 

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, 

pod honorowym patronatem Rzecznika 

Praw Obywatelskich Adama Bodnara. 

W ramach wydarzenia, którego hasłem w 

tym roku oprócz Konstytucji była wolność 

słowa i mowa nienawiści, Komisja Praw 

Cz łowieka  Rady  OIRP w Łodz i  pod 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi 

podczas inauguracji sezonu kulturalnego w 

Łodzi 2019/2020, która odbyła się w dniu 10 

października 2019 r. w Teatrze Muzycznym 

została wyróżniona zaszczytnym tytułem 

Mecenasa Łódzkiej Kultury 2019, przyzna-

nym przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę 

Zdanowską za świadome budowanie związ-

ków pomiędzy światem biznesu i kultury 

oraz aktywność na rzecz łódzkiej kultury. 

Symboliczne Złote Jabłko, autorstwa Zofii 

Władyki, odebrali podczas uroczystej gali 

Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki 

i Wicedziekan Rady Aleksandra Grocholska 

- Jankowska. Tytułem wyróżniony został 

również mBank. Nominowanych było 

łącznie 11 podmiotów. Kandydatura 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 

została zgłoszona przez Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi.

SSR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dr 

Krzysztof Kurosz.

W dniach 10 – 12 października 2019 r. 

w Bydgoszczy odbyło się ogólnopolskie 

spotkanie Skarbników Rad Okręgowych Izb 

Radców Prawnych i Głównych Księgowych 

Okręgowych Izb Radców Prawnych. Przed-

miotem wykładów i dyskusji były zaga-

dnienia polityki rachunkowości. Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Łodzi repre-

zentowali Skarbnik Rady Przemysław 

Zawalski i Główna Księgowa Małgorzata 

Matusiak.
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który w imieniu Izby odebrał Dziekan Rady 

Grzegorz Wyszogrodzki. Wyróżnionych 

zostało symbolicznie, w nawiązaniu do 

jubileuszu, 60 osób i podmiotów współpra-

cujących z Muzeum i przyczyniających się do 

jego rozwoju na przestrzeni lat.

W dniu 26 października 2019r. w auli 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Łódzkiego przy ul. Pomorskiej w Łodzi odbył 

się wykład dr Heleny Ciepłej, Sędziego Sądu 

Najwyższego w stanie spoczynku, nt.: 

„Procedura cywilna po nowelizacji.” 

Zorganizowane przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Łodzi szkolenie zgro-

madziło ponad 400 uczestników. 

W dniach 4 – 6 listopada 2019r. odbył się, 

zorganizowany przez Katedrę Prawa 

Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie 

Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, LXI 

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konsty-

tucyjnego, którego tematem była „Ustrojo-

wa niezależność samorządu terytorial-

nego.” Patronat organizacyjny nad wydarze-

niem objęła Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Łodzi. 

W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 

odbyły się losowania radców prawnych, 

deklarujących udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej w roku kalendarzowym 

2020 w 19 Powiatach oraz 3 Miastach na 

prawach powiatu. Do udzielania nieod-

W dniu 24 października 2019r. w Sali 

Lustrzanej Pałacu Izraela Poznańskiego przy 

ul. Ogrodowej w Łodzi odbyła się uroczysta 

gala z okazji jubileuszu 60 - lecia istnienia 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi. Podczas uroczystości Okręgowa 

Izba Radców Prawnych w Łodzi została 

wyróżniona okolicznościowym medalem, 

W dniu 22 października 2019r. w ramach 

Europejskiego Dnia Prawnika radca prawny 

Katarzyna Mróz przeprowadziła dwu-

godzinny wykład dla uczniów Zespołu Szkół 

Gastronomicznych w Łodzi. Tematem spot-

kania była rola obrońcy w postępowaniu 

karnym, zasady procesowe,  istota postępo-

wania karnego. Przybliżony został także 

status radcy prawnego, jako zawodu zaufa-

nia publicznego. W spotkaniu uczestniczyły 

dwie klasy, łącznie około 40 osób.

przewodnictwem Ewy Stompor – Nowickiej 

wraz z radcami prawnymi współpra-

cującymi z Komisją: Pauliną Dorman – 

Okońską, Katarzyną Mróz i Barbarą Nowicką 

– Dyśko przygotowała program lekcji w 

szkołach, w ramach których zaprezento-

wany został m.in. film dokumentujący 

zorganizowany w OIRP w Łodzi w dniu 17 

maja 2019r. panel poświęcony mowie 

nienawiści, a następnie radcowie prawni 

Irmina Miernicka, Barbara Nowicka – Dyśko, 

Mateusz  I zb ick i  i  Jaros ław Stas iak 

przeprowadzili lekcje w Technikum Gastro-

nomicznym oraz w Szkole Towarzystwa 

Oświatowego Edukacja w Łodzi.
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„Tylna 14”. Tym razem uczestnicy odbyli 

spacer po terenie byłego Litzmannstadt 

Ge�o, zwiedzając również Stację Radegast – 

Oddział Muzeum Tradycji Niepodległo-

ściowych w Łodzi. 

W dniu 19 listopada 2019 r. w Łodzi odbył się 

VIII Konwent Ochrony Danych i Informacji. 

W tej edycji Konwentu głównym tematem 

były „D(RODO)wskazy”, czyli nowe kierunki 

ochrony danych w biznesie, ze szczególnym 

uwzględnieniem RODO w HR oraz marke�n-

gu, a także zagadnień cyberbezpieczeństwa. 

Wydarzeniu towarzyszyły pierwsze w Polsce 

Targi Ochrony Danych Osobowych. Patronat 

honorowy nad Konwentem – obok Prezy-

dent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, 

Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, Łódzkiej Agencji Roz-

woju Regionalnego, Łódzkiej Izby Przemy-

słowo Handlowej, Izby Gospodarki Elektro-

nicznej, Ośrodka Enterprise Europe Netw-

ork przy Fundacji Rozwoju Przedsiębior-

czości, PIIT, Expo Łódź, Fundacji Panopty-

kon, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regional-

nego, Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlo-

W dniach 18 – 20 listopada 2019r. na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Łódzkiego odbyły się, zorganizowane 

przez Europejskie Stowarzyszenie Studen-

tów Prawa ELSA Łódź i ELSA Poland, XXIII 

Ogólnopolskie Dni Edukacji Prawniczej. 

Tradycyjnie patronat organizacyjny nad 

wydarzeniem objęła Okręgowa Izba 

Radców Prawnych w Łodzi.

płatnej pomocy prawnej w 2020 r. wyzna-

czono 46 radców prawnych oraz 63 zastęp-

ców. Ponadto Okręgowa Izba Radców 

Prawnych zapewniła także pomoc media-

torów w punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi 

po raz kolejny włączyła się, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 10 września 

2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu  

cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 

innych ustaw, w udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej cudzoziemcom wniosku-

jącym o przyznanie ochrony międzyna-

rodowej oraz cudzoziemcom, których 

pozbawia się tej ochrony. Gotowość udziela- 

nia nieodpłatnej pomocy prawnej w tym 

zakresie w 2020 r. zadeklarowało 8 radców 

prawnych. 

 

W dniu 16 listopada 2019r. odbył się Rajd 

Pieszy Radców Prawnych i Aplikantów 

Radcowskich OIRP w Łodzi, tradycyjnie 

zorganizowany przez Redakcję kwartalnika 

 foto:  Jacek Wawrzynkiewicz
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Pani Mecenas serdecznie gratulujemy !

którym porusza się istotne kwes�e zwią-

zane z prawami człowieka i standardami ich 

ochrony na świecie oraz mający na celu 

edukację prawną studentów i młodych 

prawników. Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Łodzi objęła patronat nad 

wydarzeniem.

W listopadzie 2019r. nakładem Wydawni-

ctwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się 

monografia radcy prawnego dr Anny 

Głogowskiej – Balcerzak, adiunkta w Kate-

drze Prawa Międzynarodowego i Stosun-

ków Międzynarodowych Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. 

„Standardy zwalczania handlu ludźmi 

w prawie międzynarodowym.” Patronat 

honorowy nad wydawnictwem, obok Fun-

dacji Centrum Praw Kobiet oraz La Strada – 

Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Nie-

wolnictwu, objęła Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Łodzi. 

W listopadzie 2019r. opublikowane zostało 

w wersji elektronicznej na stronie Krajowej 

Izby Radców Prawnych w dziale Etyka II 

wydanie zmienione i uzupełnione „Zbioru 

Stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania 

Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych”, 

obejmujące aktualnie 44 Stanowiska 

Komisji za lata 2017 – 2019, w tym 2 stano-

wiska dotyczące problematyki podstawo-

wych zasad wykonywania zawodu oraz 

wartości i obowiązków etycznych radcy 

prawnego – godności zawodu, 24 stano-

wej - objęła Okręgowa Izba Radców Praw-

nych w Łodzi. Patronami medialnymi Kon-

wentu były Rzeczpospolita, kancelarie.rp, 

Portal ODO, Portal Prawa IT, infor.pl, RODO 

pod lupą oraz TVP 3 Łódź.

W dniach 21 – 23 listopada 2019 r. w Łodzi 

na zaproszenie Dziekana Rady OIRP w Łodzi 

Grzegorza Wyszogrodzkiego odbyło się 

wyjazdowe posiedzenie Komisji Etyki i Wy-

konywania Zawodu Krajowej Rady Radców 

Prawnych. W posiedzeniu Komisji, której 

przewodniczy Dziekan Rady OIRP w Toruniu 

Ryszard Wilmanowicz, uczestniczyli  Wice-

prezes Krajowej Rady Radców Prawnych 

Ryszard Ostrowski oraz Przewodniczący 

Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej 

Izby Radców Prawnych Krzysztof Górecki.

W dniu 27 listopada 2019 . na Wydziale 

Prawa i  Administracj i  Uniwersytetu 

Łódzkiego odbył się, zorganizowany przez 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów 

Prawa ELSA Łódź i ELSA Poland, ELSA Day. 

Przypomnieć warto, że ELSA Day to cykliczny 

międzynarodowy projekt realizowany 

jednocześnie w kilkudziesięciu ośrodkach 

akademickich w całej Europie przez 

członków ELSA, stanowiący forum na 

W dniach 23 – 24 listopada 2019 r. 

w Katowicach odbyły się I  Otwarte 

Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Ko-

szykówce. W Mistrzostwach uczestniczyła 

m.in. reprezentacja Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Łodzi.
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nizacyjny nad wydarzeniem, reprezentował 

Wicedziekan Rady Robert Czapnik.  

W dniu 7 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

odbyła się, zorganizowana przez Wydzia-

łową Radę Samorządu Studentów oraz 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 

WPiA UŁ, doroczna Gala Absolwentów 

podczas której uhonorowano studentów, 

którzy w 2019r. uzyskali tytuł magistra lub 

licencjata. Podczas uroczystości wręczono 

również symboliczne Złote Dyplomy 

absolwentom, którzy ukończyli studia 50 lat 

temu, w 1969 r. Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Łodzi, która objęła patronat 

organizacyjny nad wydarzeniem, reprezen-

towała Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

Czesława Kołuda, Dziekan Rady Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Łodzi w latach 

2007 – 2013.

W dniach 13 – 14 grudnia 2019 r. w Muzeum 

Historii Żydów Polskich w Warszawie odbył 

się III Kongres Praw Obywatelskich, zorga-

nizowany przez Biuro Rzecznika Praw 

Uchwałą Zarządu Europejskiego Stowa-

rzyszenia Prawników AEA – EAL z siedzibą 

w Brukseli z dnia 10 grudnia 2019 r. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi 

przyjęta została w poczet członków zbio-

rowych Stowarzyszenia.

W dniu 6 grudnia 2019r. na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

odbyła się, zorganizowana przez Katedrę 

Postępowania Cywilnego II WPiA UŁ oraz 

Wydawnictwo C.H. Beck, ogólnopolska 

konferencja naukowa „Nowy kształt 

polskiego procesu cywilnego.” Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Łodzi, która, obok 

Izby Adwokackiej w Częstochowie i Izby 

Adwokackiej w Łodzi, objęła patronat orga-

Prezentowany Zbiór uzupełniony został 

o Appendix zawierający 5 pism w sprawach 

skierowanych do Komisj i ,  które nie 

kwalifikowały się do zajęcia stanowiska 

z uwagi na ich zakres przedmiotowy - 

wykraczający poza przedmiot działania 

Komisji albo dotyczący kwes�i uprzednio 

rozstrzygniętych, niespornych, czy też w 

stosunku do których pytający wnosili 

o wypowiedzenie się co przyjętego przez 

nich sposobu postępowania.

Inicjatorem wydawania Zbioru oraz jego 

redaktorem jest Dziekan Rady OIRP w Łodzi 

Grzegorz Wyszogrodzki.

wiska dotyczące problematyki wykony-

wania zawodu (w tym 9 dotyczących 

tajemnicy zawodowej, 8 dotyczących zajęć 

niedopuszczalnych oraz konfliktu interesów, 

4 dotyczące informowania o wykonywaniu 

zawodu oraz pozyskiwania klientów i 3 

dotyczące wynagrodzenia radcy prawnego 

oraz środków klienta) oraz 18 stanowisk 

dotyczących pozostałych zagadnień, 

których zakres przedmiotowy wykracza 

poza Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Zapraszamy do lektury.  
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W dniu 17 grudnia 2019 r. w Muzeum 

Włókiennictwa w Łodzi odbyła się uroczysta 

kolacja świąteczna Seniorów Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Łodzi. 

W wydarzeniu uczestniczyło około 200 

osób. 

                      

                  Jacek Wawrzynkiewicz

Rady Robert Czapnik, Sekretarz Rady Marek 

Woźniak, Przewodniczący Komisji Rady ds. 

Ochrony Zawodu Wojciech Płóciennik oraz 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Grzegorz 

Rajczak i Zastępca Kierownika Szkolenia 

Aplikantów Elżbieta Niedźwiedzińska.   

W tym celu zorganizowanych zostało 50 

paneli i warsztatów, podczas których poru-

szano różne tematy z zakresu prawa i życia 

społecznego. Wydarzeniami towarzyszą-

cymi, zorganizowanymi nie tylko w siedzibie 

Muzeum POLIN, ale także w przestrzeni 

miejskiej na Muranowie w Warszawie, były 

m.in. sesja porozmawiaj z ekspertem, Żywa 

Biblioteka, Wioska Praw Człowieka oraz 

projekcje filmów o tematyce związanej 

z prawami człowieka. W siedzibie Muzeum 

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur 

przygotował dwa panele: „Opieka psychia-

tryczna dla dzieci w Polsce – wołanie 

o pomoc” oraz „Tortury hańbą XXI wieku”.

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi 

reprezentowała Przewodnicząca Komisji 

Praw Człowieka Rady Ewa Stompor – 

Nowicka.

Obywatelskich we współpracy z Burem 

Instytucj i  Demokratycznych i  Praw 

Człowieka OBWE. Celem Kongresu była 

debata o obecnych i przyszłych wyzwaniach 

w zakresie ochrony praw człowieka i 

obywatela w Polsce, zagwarantowanych w 

Konstytucji oraz ratyfikowanych przez 

Polskę traktatach międzynarodowych. 

W wydarzeniu uczestniczyli Wicedziekan 

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Centrum 

Wystawienniczo – Konferencyjnym Expo-

Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi odbyło 

się uroczyste ślubowanie aplikantów rad-

cowskich, którzy w styczniu 2020 r. rozpo-

czną zajęcia na I roku aplikacji. Ślubowanie 

odebrał Dziekan Rady OIRP w Łodzi 

Grzegorz Wyszogrodzki. 
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FORUM PRAWNIKÓW I BIZNESU „ZMIANA 
TECHNOLOGICZNA A PRAKTYKA PRAWNA” – WSPÓLNA 
INICJATYWA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH 

W ŁODZI I EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA 
PRAWNIKÓW AEA - EAL

W dniach 17 – 19 października 
2019r. w Łodzi odbyło się, zorganizowane 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Łodzi i Europejskie Stowarzyszenie 
Prawników AEA – EAL, Forum Prawników 
i Biznesu „Zmiana technologiczna a prak-
tyka prawna,” poświęcone aktualnej 
problematyce wpływu nowych techno-
logii na świadczenie pomocy prawnej 
i wykonywanie zawodów prawniczych. 
Obowiązki współgospodarzy pełniliśmy 
wspólnie z radcą prawnym Marią Ślązak, 

Prezydent AEA – EAL oraz radcą praw-
nym Aleksandrą Siewicką – Marszałek, 
Sekre-tarz Generalną AEA – EAL.

Przedsięwzięcie miało międzynarodowy 
charakter z uwagi na uczestnictwo w cha-
rakterze prelegentów oraz gości przed-
stawicieli z Francji, Gruzji, Hiszpanii, 
Hongkongu i Wielkiej Brytanii. Wśród 
uczestników byli radcowie prawni 
Okręgowych Izb Radców Prawnych z Bia-
łegostoku, Koszalina, Lublina i Łodzi. 



21

Forum zaszczycili swoją obecnością 
(panelistów wymieniam w dalszej części 
noty): Nielson Sanchez – Stewart, Przed-
stawiciel Rady Krajowej Adwokatur 
Hiszpańskich, Tornike Bakradze, Przewo-
dniczący Komisji Etyki Gruzińskiej Rady 
Adwokackiej, radca prawny Magdalena 
Witkowska, Członek Zarządu i Przewo-
dnicząca Komisji Praw Człowieka AEA – 
EAL, dr Krzysztof Kurosz, Prezes Sądu 
Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia 
w Łodzi, Łukasz Kos, country manager 
w Hugo.Legal oraz Jarosław Miszczak, 
Head of client service w Bluerank. 
Samorząd Radców Prawnych repreze-
ntowali Wiceprezes Krajowej Rady 
Radców Prawnych Michał Korwek (OIRP 
Olsztyn), Członek Prezydium Krajowej 
Rady Radców Prawnych Bartłomiej Tkacz 

I – Digitalizacja / zmiana technologiczna 
na rynku usług prawniczych (działalność 
kancelarii w obecnej dobie rozwoju spo-
łecznego i ekonomicznego. Prawnik 2.0. 
Nowy rynek usług prawnych. Konku-
rencja ze strony podmiotów legal tech), 

II – Nowe technologie i narzędzia IT 
w praktyce prawnej (inteligentne samo-

(OIRP Opole), Dziekan Rady Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Koszalinie 
Romuald Baranowicz, Sekretarz Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Białymstoku Jacek Klimowicz oraz 
Członek Komisji ds. Kontaktów między-
narodowych Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Lublinie i koordy-
nator AEA – EAL dr Marzena Świstak.
Forum składało się z pięciu paneli: 



22

III – Nowe technologie a gwarancje praw 
człowieka wykorzystanie nowych techno-
logii, w tym sztucznej inteligencji, ryzyko 
płynące z automatycznie podejmowa-
nych przez algorytm decyzji, a prawa 
człowieka, niedyskryminacja i prawo do 
rzetelnego procesu w dobie wykorzy-
stywania sztucznej inteligencji i nowych 
technologii, podmiotowość prawna 
sztucznej inteligencji), 

wykonujące kontrakty, podpisy elektro-
niczne i profil zaufany, sztuczna inteli-
gencja, otwarty dostęp do danych doty-
czących decyzji i wyroków, sprawiedli-
wość prognostyczna), 

IV - Prawnik i kancelaria prawna wspie-
rające klienta biznesowego w nowej 
rzeczywistości technologicznej i ekono-
micznej (perspektywa prawników i przed-
siębiorców w przedmiocie pomocy praw-

V – Technologia blockchain (wykorzy-
stanie w ramach ochrony własności 
intelektualnej, w spółkach handlowych, 
w powiązaniu ze stosowaniem krypto-
waluty – bitcoin). Część merytoryczną 
zamknęła prezentacja narzędzi techno-
logicznych w zarządzaniu kancelarią oraz 
warsztaty dla radców prawnych na temat 
projektowania działań marke�ngowych 
w praktyce kancelarii prawnej w ramach 
zarządzania kancelaria w dobie zmian 
technologicznych.

nej i aktualnych zagadnień prawnych 
w swoim biznesie), 

Panelistami Forum byli (w kolejności 
alfabetycznej): adwokat Anna Atanasow, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Młodych Prawników (AIJA), Jakub 
Barwaniec, twórca i CEO startupu 
Pe r ga m i n ,  ra d c a  p ra w ny  M a r i a 
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Dymitruk, Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 
Elektronicznej Uniwersytetu Wrocław-
skiego, radca prawny Jacek Harasimo-
wicz, pełnomocnik osób pokrzywdzonych 
w sprawach związa-nych z używaniem 
walut wirtualnych – bitcoinów, adwokat 
Valen�ne Hollier – Roux, Współprze-
wodnicząca Komisji Innowacji i Wykony-
wania Zawodu Rady Adwokackiej 
w Lyonie, radca prawny Jędrzej Klatka, 
Przewodniczący Komisji Zagranicznej 
Krajowej Rady Radców Prawnych, 
Członek AEA – EAL, Damian Klimas, 
członek AEA – EAL, członek Grupy 
Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Mini-
sterstwie Cyfryzacji, Maciej Krasowski, 
programista, ekspert blockchain, współ-
założyciel BinarApps Sp. z o.o., radca 
prawny dr Dominik Lubasz, specjalista 
ochrony danych i obsługi biznesu, 
adwokat Ryszard Manteuffel, partner 
w Deloi�e Legal i członek Legaltech Tu 
Prawnik, Katharina Miller, Prezydent 
Europejskiego Stowarzyszenia Praw-
ników Kobiet (EWLA), Amirali Nasir, 
Wiceprezydent Stowarzyszenia Praw-
ników Hong Kongu, Chris Rees, Członek 
AEA – EAL, były Prezydent Europejskiego 
Stowarzyszenia Komputerowego (BSC) 
oraz adwokat Marcin Jan Wachowski, 
specjalista w doradztwie prawnym dla 
firm i startupów z branży technologii, 
mediów i telekomunikacji (tbc).

Warsztaty dla radców prawnych prowa-
dzili Jacek Stanisławski, prawnik, specja-
lista ds. marke�ngu usług prawniczych 
oraz Marcin Tomczak, specjalista ds. 

Organizacja Forum w Łodzi była 
wynikiem ubiegłorocznego spotkania 
delegacji Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Łodzi w osobach Wicedziekan 
Rady Aleksandry Grocholskiej – Janko-
wskiej i Zastępcy Przewodniczącej Komi-
sji Praw Człowieka Rady Anny Kaczyńskiej 
z Zarządem AEA – EAL podczas zorganizo-
wanej w dniu 23 listopada 2018 r. 
w Lyonie międzynarodowej konferencji 
dotyczącej kwes�i prawnych, społecz-
nych i ekonomicznych związanych 
z pracownikami delegowanymi. 

Wydarzeniu towarzyszyły intere-
sujące dyskusje. Warto przy tym podzielić 
się następującą refleksją - zmiany techno-
logiczne są nieuniknione, natomiast 
także od nas zależy, czy i jaki będą miały 
wpływ na obszar pomocy prawnej oraz 
wykonywanie zawodów prawniczych 
oraz w jaki sposób przebiegać będą 
procesy wdrożeniowe. Potrzebna jest nie 
tylko kontynuacja przedsięwzięć o chara-
kterze szkoleniowym z zakresu porusza-
nych podczas Forum zagadnień, ale także 
możliwie szybkie włączenie tej proble-
matyki do programu szkolenia aplikan-
tów radcowskich.       

marke�ngu internetowego.

Forum zakończyła uroczysta 
kolacja w Muzeum Fabryki w Manu-
fakturze w Łodzi połączona ze zwiedza-
niem ekspozycji oraz zwiedzanie Łodzi 
z przewodnikiem.

Pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne 
podziękowania za znakomitą, owocną 
współpracę przy organizacji oraz bardzo 
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Serdecznie dziękuję za inicjatywę i ogrom 
włożonej pracy - Aleksandrze Grochol-
skiej – Jankowskiej, Wicedziekan Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Łodzi, Zastępcy Przewodniczącej 
Komisji Praw Człowieka Rady OIRP 
w Łodzi Annie Kaczyńskiej, za pomoc 
organizacyjną - radcom prawnym OIRP 
w Łodzi Paulinie Dorman – Okońskiej 
i Annie Matusiak, za bieżące zaanga-

miłą atmosferę podczas wspólnego 
przedsięwzięcia na ręce radcy prawnego 
Marii Ślązak, Prezydent Europejskiego 
Stowarzyszenia Prawników AEA – EAL, 
radcy prawnego Aleksandry Siewickiej – 
Marszałek, Sekretarza Generalnego 
Europejskiego Stowarzyszenia Praw-
ników AEA – EAL oraz Pana Rafała 
Ciesielskiego. 

żowanie w kwes�e organizacyjne Forum - 
specjaliście Biura OIRP w Łodzi Ewie 
Kawczyńskiej.

                Grzegorz Wyszogrodzki 

 foto:  Jarosław   Kawczyński
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KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU ZMIAN W 

PRZEPISACH PRAWA WEWNĘTRZNEGO SAMORZĄDU 

RADCÓW PRAWNYCH

W dniu 31 maja 2019 r. Krajowa 

Rada Radców Prawnych podjęła Uchwałę Nr 

145/X/2019 dotyczącą konsultacji zmian 

przepisów zaproponowanych przez Okręgo-

we Izby Radców Prawnych wnioskujące 

o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Radców Prawnych. 

W związku z powyższym Rada Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Łodzi, mając na 

względzie wskazaną wyżej Uchwałę oraz 

trwającą wewnątrzsamorządową debatę 

w sprawie ewentualnych zmian przepisów 

określających zasady przeprowadzania 

wyborów do organów samorządu radców 

prawnych, liczbę członków tych organów 

oraz tryb ich odwoływania, a także podej-

mowania uchwał przez organy samorządu, 

w tym ustaleń poczynionych w wyniku 

spotkania funkcyjnego Prezydium Krajowej 

Rady Radców Prawnych z Dziekanami Rad 

Okręgowych Izb Radców Prawnych, w dniu 6 

września 2019r. przyjęła stanowisko, w 

którym:

1.) opowiedziała się za wprowadzeniem 

zakazu jednoczesnego pełnienia funkcji 

dziekana, wicedziekana, sekretarza i skar-

bnika w prezydium rady okręgowej izby 

radców prawnych oraz prezesa, wicepre-

zesa, sekretarza i skarbnika w prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych, w szcze-

gólności mając na względzie regulacje 

ustrojowe samorządu radców prawnych, 

strukturę organizacyjną, zakres kompe-

tencji poszczególnych organów, w tym 

organów wykonawczych oraz zakres 

kompetencji przypisanych do wskazanych 

funkcji, a także możliwość występowania 

konfliktu interesów lub wątpliwości co do 

bezstronności w toku podejmowania 

decyzji w Krajowej Izbie Radców Prawnych 

oraz poszczególnych Okręgowych Izbach 

Radców Prawnych. W ocenie Rady Okręgo-

wej Izby Radców Prawnych w Łodzi 

wprowadzenie powyższego zakazu stano-

wiłoby także przejaw dobrych praktyk 

w samorządzie radców prawnych, podno-

sząc standardy organizacyjne na wyższy 

poziom;

a.)adekwatność liczby delegatów na 

Krajowy Zjazd Radców Prawnych, liczby 

członków Krajowej Rady Radców 

P raw nyc h  o ra z  l i c z by  c z ł o n ków 

Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych do zakresu przedmiotowego 

ustawowych zadań Krajowego Zjazdu 

2.) opowiedziała się za zmniejszeniem 

liczby delegatów na Krajowy Zjazd Radców 

Prawnych, liczby członków Krajowej Rady 

Radców Prawnych oraz liczby członków jej 

Prezydium. W ocenie Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Łodzi zasadne jest, 

aby w procesie wypracowywania rozwią-

zań w tym zakresie uwzględnić w szczegól-

ności następujące okoliczności:
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3.) opowiedziała się za wprowadzeniem 

wymogu kwalifikowanej większości głosów 

przy podejmowaniu uchwał Krajowej Rady 

Radców Prawnych w sprawach istotnych dla 

funkcjonowania samorządu, wyrażając 

stanowisko, że zasadne jest, aby wymóg ten 

obowiązywał przy uchwalaniu oraz zmia-

nach regulaminu działalności samorządu 

i jego organów, regulaminu aplikacji, 

regulaminu gospodarki finansowej, a także 

ustalaniu wysokości składki członkowskiej 

i uchwalaniu budżetu Krajowej Izby Radców 

Prawnych i jego zmianach. Mając na wzglę-

dzie zakres praw i obowiązków Okręgowych 

Izb Radców Prawnych, a także konieczność 

zapewnienia optymalnych, wspólnie uzgo-

dnionych warunków wykonywania zadań 

publicznych, wzmocnienie głosu radców 

prawnych - przedstawicieli poszczególnych 

Okręgowych Izb Radców Prawnych jest 

uzasadnione, a to w celu dążenia do wzmo-

cnienia realnego wpływu na funkcjono-

wanie samorządu radców prawnych.

b) potrzebę zapewnienia odpowiedniej 

reprezentatywności, uwzględniającej 

pozycję mniejszych liczebnie Okręgo-

wych Izb Radców Prawnych, w szczegól-

ności co do liczby przedstawicieli tych Izb 

na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, 

w Krajowej Radzie Radców Prawnych 

oraz w Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych, z poszanowaniem praw 

wszystkich Okręgowych Izb Radców 

Prawnych;

Radców Prawnych, Krajowej Rady 

Radców Prawnych i jej Prezydium oraz 

efektywnego ich wykonywania, zape-

wnienia sprawności funkcjonowania i 

zarządzania oraz optymalizacji kosztów;

Wyrazić należy przekonanie i nadzieję, że 

okres prawie jednego roku jaki dzieli nas od 

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 

będzie czasem pogłębionej refleksji 

i dyskusji nad przyszłością Samorządu Rad-

ców Prawnych, i między innymi w obszarze 

rozwiązań ustrojowych pozwoli na wypra-

cowanie optymalnych rozwiązań legisla-

cyjnych.

             

                   Grzegorz Wyszogrodzki

Ponadto Rada Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Łodzi uznała za zasadne, aby 

proponowane zmiany, o których w Stano-

wisku, mogły obowiązywać począwszy od 

kadencji 2020 - 2024.



Miło mi poinformować o przy-
znaniu dwóch wyróżnień dla Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Okręgowa Izba Radców Pra-
wnych w Łodzi podczas inauguracji 
sezonu kulturalnego w Łodzi 2019 
/2020, która odbyła się w dniu 10 
października 2019 r. w Teatrze Muzy-
cznym została wyróżniona zaszczytnym 
tytułem Mecenasa Łódzkiej Kultury 
2019, przyznanym przez Prezydenta 

Miasta Łodzi Hannę Zdanowską za 
świadome budowanie związków 
pomiędzy światem biznesu i kultury 
oraz aktywność na rzecz łódzkiej 
kultury.  W uzasadnieniu decyzj i 
Kapituły ds. przyznawania wyróżnień 
Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas 
Łódzkiej Kultury” z dnia 5 września 2019 
r. wskazano, że wyróżnienie Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Łodzi 
nastąpiło „w uznaniu promocji postaw 
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WYRÓŻNIENIA DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW 

PRAWNYCH W ŁODZI 



   Tytułem wyróżniony został 
również mBank. Nominowanych było 

patriotycznych i wzorców obywatelskich 
związanych z upowszechnianiem wiedzy 
historycznej. W 2018 roku OIRP w Łodzi 
stała się partnerem Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi w ramach 
uroczystych obchodów 100-lecia 
Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. 
Członkowie łódzkiej Okręgowej Izby 
Radców Prawnych brali czynny udział w 
ubiegłorocznej odsłonie akcji Naro-
dowego Czytania.” Symbolem wyróż-
nienia jest Złote Jabłko autorstwa 
rzeźbiarki Zofii Władyki, które można 
oglądać w siedzibie Izby. 

łącznie 11 podmiotów. Kandydatura 
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Łodzi  została zgłoszona przez 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi.

Dwa tygodnie później, w dniu 24 
października 2019 r. w Sali Lustrzanej 
Pałacu Izraela Poznańskiego przy ul. 
Ogrodowej w Łodzi odbyła się uroczysta 
gala z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi. Podczas uroczystości Okręgo-
wa Izba Radców Prawnych w Łodzi 
została wyróżniona okolicznościowym 
medalem za wkład „w utrwalanie 
i kultywowanie pamięci” oraz współ-
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pracę pozwalającą „na szerokie wyjście do 

różnych grup odbiorców oraz upowsze-

chnianie wiedzy historycznej zarówno 

wśród najmłodszych jak i najstarszych jej 

odbiorców”.  Wyróżnionych zosta ło 

symbolicznie, w nawiązaniu do jubileuszu, 

60 osób i podmiotów współpracujących 

z Muzeum i przyczyniających się do jego 

rozwoju na przestrzeni lat. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi z okazji 

jubileuszu otrzymało Srebrny Medal „Gloria 

Ar�s”, stając się tym samym pierwszym 

łódzkim Muzeum wyróżnionym tym odzna-

czeniem.

Pragnę w tym miejscu złożyć na ręce Pana 

Dyrektora Jacka Wawrzynkiewicza serde-
               Grzegorz Wyszogrodzki

czne podziękowania dla całego Zespołu 

Muzeum za dotychczasową współpracę 

oraz dwa wyróżnienia dla Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Łodzi – zawniosko-

wane oraz przyznane. Jest to dla nas 

zaszczyt, zobowiązanie do dalszej pracy 

i podejmowania kolejnych, mam nadzieję, 

że również wspólnych inicjatyw na rzecz 

wspierania i rozwoju kultury oraz budo-

wania szacunku dla tradycji, wartości 

patriotycznych i odpowiedzialnych postaw 

obywatelskich, a także upowszechniania 

rzetelnej wiedzy historycznej. Aktywność w 

tych obszarach stanowić bowiem powinna 

jeden ze społecznych obowiązków zawodu 

radcy prawnego, jako zawodu zaufania 

publicznego. 

 foto:  Jacek Wawrzynkiewicz29



30

   Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa 
Hołdy organizuje Tydzień Konstytucyjny 
od 2015 roku. Celem Tygodnia Konstytu-
cyjnego jest zwrócenie uwagi uczniów 
na praktyczny wymiar obowiązywania 
Konstytucji i działalności Trybunału 
Konstytucyjnego, a także promowanie 
świadomego obywatelstwa i zachęcanie 
młodych członków naszego społeczeń-
stwa do zainteresowania sprawami 
publicznymi.

   W 2019 r. odbyła się VII edycja 
Tygodnia.  Hasłem tegorocznego 
wydarzenia oprócz Konstytucji, była 
wolność słowa i mowa nienawiści.
Zajęcia w szkołach prowadzone przez 
prawników odbywały się okresie od 21 
do 25 października, ale termin ten nie 
jest zamknięty.

   W bieżącym roku do Tygodnia 
Konstytucyjnego zgłosiły się 453 szkoły 

   Tydzień Konstytucyjny to akcja 
edukacy jna  organizowana przez 
Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa 
Hołdy. 

a lekcje prowadziło ok. 750 prawników, 
w tym sędziowie,  prokuratorzy, 
radcowie prawni, adwokaci, notariusze, 
ko m o r n i c y  a l e  t a k że  p ra w n i c y 
organizacji pozarządowych i prawnicy 
naukowi.

    Uczestnikami majowego panelu była 
młodzież ze Szkoły Społecznego 

Z uwagi na to, że tematem tego-
rocznego Tygodnia oprócz Konstytucji, 
była wolność słowa i mowa nienawiści, 
postanowiliśmy, że zainteresujemy 
młodzież szkolną materiałami ze 
zorganizowanego przez Komisję Praw 
Człowieka w dniu 17 maja 2019 r. 
w siedzibie naszej Izby panelu na temat 
przyczyn, sposobów zapobiegania oraz 
skutków mowy nienawiści.

   Nasza Izba po raz kolejny przystąpiła 
do tej ważnej inicjatywy. Członkowie 
Komisji Praw Człowieka przy Radzie 
O.I.R.P. w Łodzi przeprowadzili lekcje 
w łódzkich szkołach.   Przed przystą-
pieniem do akcji w trakcie posiedzenia 
Komisji wydyskutowaliśmy formułę 
lekcji.
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Z panelu tego został nakręcony film, 
który postanowiliśmy zaprezentować w 
trakcie lekcji.

Towarzystwa Oświatowego w Łodzi, 
Liceum Ogólnokształcącego Uniwer-
sytetu Łódzkiego, XXI Liceum Ogólno-
kształcącego w Łodzi oraz Szkoły 
Towarzystwa Oświatowego Edukacja, 
wraz z nauczycielami. 

   W przygotowaniu lekcji wzięli udział 
członkowie Komisji Praw Człowieka, 
a także współdziałająca z nami radca 
prawny Katarzyna Mróz, Barbara 

W panelu uczestniczyli również praco-
wnicy MOPS, reprezentanci Komisji 
Etyki Szpitala WAM oraz Policji.

Nowicka-Dyśko, Paulina Dorman-
Okońska. 

Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom 
z Komisji Praw Człowieka przy Radzie 
naszej Izby za zaangażowanie w ten 
szczytny cel.  

                                                                                              
            Przewodnicząca KPC

                                                                                               
           Ewa Stompor-Nowicka

Lekcje przeprowadzili radcowie prawni: 
Barbara Nowicka-Dyśko, Irmina Mier-
nicka, Jarosław Stasiak i Mateusz Izbicki. 
Lekcje odbywały się w technikum Ga-
stronomicznym oraz w Szkole Towa-
rzystwa Oświatowego Edukacja.
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WŁODZIMIERZ ZAWISZA
(1936 – 2019)

Włodzimierz Zawisza urodził się 4 stycznia 1936 r. w Wierzbicy. Był absolwentem 

Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w 1960r. Po ukończeniu 

studiów, w latach 1960 – 1963 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla Miasta 

Łodzi, a następnie, w latach 1963 – 1966, aplikację adwokacką w Wojewódzkiej Izbie 

Adwokackiej w Łodzi. Włodzimierz Zawisza nie podjął wykonywania zawodu adwokata 

w Zespole Adwokackim, natomiast zatrudnił się na stanowisku radcy prawnego. Po 

wejściu w życie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w dniu 1 października 

1982 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w 

Łodzi pod numerem Łd-M-99. Ślubowanie radcowskie złożył w dniu 4 października 1982 r. 

przed Prezesem Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Łodzi Tomaszem Chwiałkowskim.  

Świadczył pomoc prawną w wielu przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach 

organizacyjnych służby zdrowia, spółdzielniach, związkach zawodowych, w tym w: 

Wojewódzkim Zarządzie Wodnych Melioracji w Łodzi, Zarządzie Okręgowym Związków 

Zawodowych Pracowników Handlu i Spółdzielczości, Wojewódzkiej Spółdzielni 

Transportu Wiejskiego w Łodzi, Zarządzie Głównym Związków Zawodowych Pracowników 

Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego w Łodzi, Zakładzie 

Doświadczalnym Techniki Medycznej w Łodzi przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym 

Sprzętu Medycznego w Warszawie, Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łodzi, Specjalistycznym Zespole Medycyny Przemysłowej w Łodzi, 

Przedsiębiorstwie Gastronomiczno – Handlowym w Warszawie Oddział Centralne 

Magazyny w Łodzi, Biurze Projektowania Dokumentacji Technologiczno – Konstrukcyjnej 

Przemysłu Lekkiego w Łodzi, Zakładach Przemysłu Wełnianego im. J. Pietrusińskiego 

„Zeltor” w Zgierzu, Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych 

Przemysłu Lekkiego w Łodzi,  Zakładach Przemysłu Wełnianego 9 Maja w Łodzi. 

Emerytura nie oznaczała końca aktywności zawodowej radcy prawnego 

Włodzimierza Zawiszy. Jeszcze przez kilkanaście lat, do końca 2016 r., w ograniczonym 

zakresie wykonywał zawód.

Był mistrzem dla wielu radców prawnych, dzieląc się chętnie swoją wiedzą 

i doświadczeniem. Cieszył się autorytetem i uznaniem wśród osób, z którymi 

współpracował.      

W środę 26 czerwca 2019r. na cmentarzu Św. Antoniego w Łodzi pożegnaliśmy radcę 

prawnego Włodzimierza Zawiszę, wieloletniego, zasłużonego działacza Samorządu 

Radców Prawnych. 
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W pamięci środowiska radców prawnych pozostanie jako człowiek prawy 

i życzliwy. 

Włodzimierz Zawisza zmarł 20 czerwca 2019 r.

Żegnamy Pana, Panie Mecenasie z prawdziwym żalem. Będzie nam Pana 

brakowało.

 Był mistrzem dla wielu radców prawnych, dzieląc się chętnie swoją wiedzą 

i doświadczeniem. Cieszył się autorytetem i uznaniem wśród osób, z którymi 

współpracował.      

      Grzegorz Wyszogrodzki  

 Istotnym obszarem aktywności Włodzimierza Zawiszy była praca społeczna 

w Samorządzie Radców Prawnych. W 1983 r. był Członkiem Komitetu Organizacyjnego 

Samorządu Radców Prawnych w Łodzi. Przez dwie pierwsze kadencje, w latach 1983 – 

1991, wchodził w skład Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, pełniąc w tym 

czasie funkcję Przewodniczącego Komisji Wykonywania Zawodu (Komisji Ochrony 

Zawodowej), natomiast w latach 1987 – 1991 również funkcję Członka Prezydium. 

W latach 1991 – 1995 był Członkiem Komisji Ochrony Zawodu Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Łodzi.   

Włodzimierz Zawisza był także Delegatem na I Krajowy Zjazd Radców Prawnych w 1983 r. 

i II Krajowy Zjazd Radców Prawnych w 1987 r. W latach 1992 – 1995 był Członkiem Komisji 

ds. Szkoleń Krajowej Rady Radców Prawnych.

   Zaangażowanie w pracę zawodową i społeczną na rzecz Samorządu Radców 

Prawnych zaowocowało wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Włodzimierz Zawisza 

został uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Miasta 

Łodzi, Odznaką Zasłużony dla Przemysłu Lekkiego oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla 

Samorządu Radców Prawnych” (1997 r.), Medalem XXX – lecia Samorządu Radców 

Prawnych (2012 r.) i Medalem XXXV – lecia Samorządu Radców Prawnych (2017 r.).
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Szanowni radcowie prawni – Seniorzy 

Na 2020 rok przygotowaliśmy sześć nowych ogólnopolskich spotkań integracyjnych, w tym 

Wielkanoc z rodzinami w Karpaczu, oraz imprezę zagraniczną – zwiedzanie Norwegii. 

Przedstawione przez Radę Klubów Seniora propozycje zostały przyjęte przez Kapitułę Funduszu 

Seniora na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 r.

– Sanatorium Uzdrowiskowym „Lech” w Kołobrzegu; 

Przedstawiam poniżej Komunikat Kapituły w tej sprawie. 

– 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju;   

Rok 2020 jest ostatnim rokiem działalności w X kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych. Daje 

to nam perspektywę oceny realizowanych zadań przez Kapitułę Funduszu Seniora na rzecz 

radców prawnych seniorów. Jak co roku na początku grudnia Kapituła Funduszu Seniora 

Krajowej Rady Radców Prawnych na posiedzeniu 4 grudnia 2019 r. podsumowała działalność w 

zakresie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych. Z satysfakcją odnotowujemy 

potrzebę kontynuowania tej formy spotkań seniorów – znajduje ona wyraz zarówno w 

wysokiej frekwencji na poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych podziękowaniach 

uczestników tych spotkań. W 2019 r. zorganizowaliśmy siedem ogólnopolskich integracyjnych 

spotkań radców prawnych seniorów w formie „open”, w tym po raz pierwszy odbył się wyjazd 

zagraniczny, którego celem było zwiedzanie Islandii. Wycieczka ta cieszyła się tak dużym 

zainteresowaniem, że została powtórzona jeszcze dwukrotnie. Ponadto po raz pierwszy 

zorganizowaliśmy świąteczną, rodzinną imprezę w Zakopanem – „Wielkanoc w Tatrach”. 

Propozycje spotkań integracyjnych spotkały się z tak dużym zainteresowaniem naszych 

seniorów, że powtórzyliśmy ubiegłoroczną imprezę „Podlasie – Szlakiem Tatarów”. 

– Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Lwigród” w Krynicy-Zdroju;  

które cieszą się zainteresowaniem i spełniają potrzeby radców prawnych seniorów już 

od ponad 10 lat.

Komunikat poniższy zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu 

Seniora turnusach sanatoryjnych. Kontynuujemy wyjazdy do sanatoriów w: 
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                                                           K O M U N I K A T

2. osoby zainteresowane rehabilitacją w Sanatorium Horyniec-Zdrój mogą zgłaszać się 

bezpośrednio do kierownik sanatorium, Marii Haliniak tel. 668 095 123.

Ponadto informujemy dodatkowo o możliwości indywidualnego wybrania się na poniższe 

imprezy, przy czym:

1. osoby zainteresowane zwiedzaniem Islandii mogą się zgłaszać bezpośrednio do Pauliny 

Łatki, właścicielki Biura Podróży Pres�ge, tel. 660 552 502,

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa 

w zaproponowanych spotkaniach integracyjno-wczasowych i sanatoryjnych.

    r.pr. Mieczysław Humka
   Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

                                                                                 
Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich 

spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusów sanatoryjnych 

w 2020 r.

1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą 
„Wielkanoc w Karpaczu” (zabieramy rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów i 
spędzamy wspólnie dni świąteczne)

I. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule 
„open”, w pełni płatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy 
limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę 
Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora:

Cena: miejsce w pokoju dwuosobowym 990 zł, w pokoju 3-osobowym (rodzina) 939 

zł, w pokoju 4-osobowym (rodzina) 899 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego 180 zł, 

dzieci 0–4 lat gra�s, 5–12 lat 30 % rabatu, zwierzęta 15 zł za dobę. Parking gra�s.
W cenie: nocleg w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, lodówka, czajnik, TV, Wi-Fi, 

śniadanie bufet, obiady i kolacje standard, uroczyste śniadanie wielkanocne, obiad 

wielkanocny z lampką wina, kolacja grillowa z muzyką i tańcami, lunch poprzedzający 

Miejsce spotkania: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Krucze Skały, ul. 
Wilcza 1, 58–540 Karpacz.
Termin: 9–15 kwietnia 2020 r. 
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Wylot Warszawa–Oslo, godz. 7.50–9.55, powrót Oslo–Warszawa, godz. 
19.45–21.45.

Program: malownicze fiordy, wodospady, punkty widokowe, lodowiec, Droga 
Trolli, zwiedzanie Oslo (Muzeum Kon-Tiki, Muzeum Fram, opera, ratusz, miejsce 
wręczania Pokojowej Nagrody Nobla, Pałac Królewski, Parlament, Park Vigelanda 
z 212 rzeźbami, kościół typu „stavkirke”), zwiedzanie Bergen (starówka, Muzeum 
Hanzeatyckie, targ rybny, kolejka gondolowa na szczyt Ulriken, panorama 
i wybrzeże), zwiedzanie Gudvangen, 2,5-godzinny rejs po fiordzie Sogne�ord oraz 
po jego odnodze Naeroy�ord, przejazd do lodowca Jostedassbreen i spacer do 
jęzora lodowcowego Jostedassbreen, droga Trolli (najbardziej spektakularna trasa 
na świecie, punkt widokowy na słynną serpentynę, przejazd malowniczą Drogą 
Orłów, Laerdal), zwiedzanie Borgund, skocznia Holmenkollen.

W cenie: przelot samolotem w dwie strony, bagaż rejestrowany (23 kg) + podręczny (8 kg), 

transport autokarem po Norwegii, ubezpieczenie, opieka pilota – przewodnika, 4 noclegi, 

pokoje 2-, 3-osobowez łazienkami, wyżywienie (4 śniadania, 4 obiadokolacje).

2. Ogólnopolskie spotkanie radców prawnych seniorów pod nazwą „Zwiedzamy tym 

razem Norwegię”
Termin: 4–8 maja 2020 r. 

Cena: 4100 zł plus ok. 950 Nok, tj. 400 zł za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i 

innych atrakcji programowych, rejs po fiordzie Naeroy�ord, Muzeum Kon-Tiki, Muzeum 

Fram, kolejka Ulriken, Muzeum Hanzy. 

Płatność: zadatek 1500 zł do 31 stycznia 2020 r., pozostała kwota do 10 kwietnia 
2020 r. na konto: Biuro Podróży Pres�ge Paulina Łatka 

kolację grillową, wycieczkaz przewodnikiem po Karpaczu i do Świątyni Wang, jacuzzi, grota 

śnieżna, sauna (w godz. 16.00–21.00), rowery, cymbergaj, ping-pong, bilard, wspólne 

dekorowanie koszyków wielkanocnych.
Pobyt trwa od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu, prowiant na 

drogę. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00
Wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne): Dolina Pałaców i Ogrodów, Jelenia Góra, 

Kowary, Śnieżka, Muzeum Zabawek, Młynek Miłości, Muzeum Turystyki i Sportu.
Płatność: zadatek w kwocie 400 zł w terminie do 31 stycznia 2020 r. na konto: Mazowiecka 

Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, ul. Kocjana 3, 01–473 Warszawa; OKW Krucze 

Skały ul. Wilcza 1, 58–540 Karpacz, numer konta 30 1130 1017 0020 1458 9320 0016. 

Przelew z dopiskiem: „Turnus radców prawnych Krucze Skały 9–15.04.2020, imię i 

nazwisko”. Pozostała należność płatna w dniu przyjazdu.
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania – r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz pod 

numerem tel. 608 828 198 (emaile i SMS nie będą uwzględniane) w godz. 16.00–18.00 do 

31 stycznia 2020 r.
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3. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów po nazwą: „Kielce i 

Ziemia Świętokrzyska”. Miejsce spotkania: Hotel „Best Western”, ul. Sienkiewicza 78, 25-

501 Kielce (naprzeciwko Dworca PKP i autobusowego)

W cenie: nocleg w pokojach z łazienką, TV, radio, bezpłatne Wi-Fi, wyżywienie, śniadanie w 

Tytuł przelewu: „Norwegia 2020 radca prawny imię nazwisko”
Numer konta: 93 1050 1722 1000 0090 9785 9129 (IGN Bank Śląski).

Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania: r.pr. Teresa Kukieła, tel. 508 300 951, do 31 

stycznia 2020 r. Liczba miejsc ograniczona – do 50 osób. Wpłaty zaliczki dopiero po 

zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.

Doba hotelowa: od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

4. Ogólnopolskie spotkanie radców prawnych seniorów pod nazwą „Wypoczynek nad 

morzem”
Miejsce spotkania: Dom Wypoczynkowy „Posejdon”, ul. Promenada Gwiazd 4, 72-500 

Międzyzdroje (50 metrów od szerokiej i piaszczystej plaży).

Termin: 14–28 czerwca 2020 r.

Cena: 830 zł płatne na podane niżej konto, plus 300 zł na: bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, dwa obiady w dwa dni wyjazdowe, koszty autokaru i opieki przewodnika (płatne 

gotówką w dniu przyjazdu).                   

Kielce – zwiedzanie: Kadzielnia, Aleja Sław, mul�medialne Muzeum Myśli Patriotycznej 

i Obywatelskiej, Katedra, Pałac Biskupów Krakowskich.

Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania – r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 608 

828 198 (tylko telefonicznie w godz. 16.00–18.00) do 31 stycznia 2020 r.

Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 400 zł w terminie do 31 stycznia 2020 r. na konto:    

Program spotkania obejmuje: Tokarnia – Skansen Ziemi Kieleckiej (jeden z najstarszych 

skansenów w Polsce), Chęciny – ruiny zamku z XIV w., Podzamcze Chęcińskie, Jaskinia Raj, 

Huta Szklana, Świętokrzyski Park Narodowy – wejście na Łysą Górę (łagodne – ok. 40 min.), 

Św. Krzyż – opactwo pobenedyktyńskie, Muzeum Misyjne Ojców Oblatów, krypta 

Jeremiego Wiśniowieckiego, Huta Szklana – osada średniowieczna, Św. Katarzyna – 

Muzeum Minerałów i Skamieniałości, Sandomierz – spacer po mieście: Wzgórze 

Świętojakubskie, zamek, kościół wraz z klasztorem dominikańskim, wąwóz Piszczele, 

wąwóz Królowej Jadwigi, rynek, Katedra z XIV w., Brama Opatowska, podziemna trasa 

turystyczna, Ujazd – ruiny monumentalnego zamku Krzyżtopór z XVII w.

Cena: miejsce w pokoju dwuosobowym 1880 zł.

PL 12 1240 1372 1111 0010 1667 0065.    

Termin: 12–17.05.2020 r.

W cenie: pięć noclegów w pokoju dwuosobowym i trzy obiadokolacje w hotelu.

Pozostała należność w kwocie 430 zł w terminie do 10 kwietnia 2020 r. również na w/w 

konto. W tytule należy wpisać „Imię i nazwisko – Kielce i Ziemia Świętokrzyska”
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formie bufetu, obiad standard, kolacja w formie bufetu, wieczorek taneczny z uroczystą 

kolacją.

Fakultatywnie (dodatkowo płatne): wycieczki do Krakowa, Bochni, Wieliczki, 

Sandomierza, Pińczowa, Jaskini Jar, Chęcin, Wiślicy, Opatowa, Pacanowa, Łańcuta, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Tarnobrzegu, basenów mineralnych Solec Zdrój, wyjazd do Olejarni 

Zagłoby na tłoczenie oleju metodą naturalną.

Cena: 1150 zł plus 670 zł za trzy zabiegi dziennie (razem 27 zabiegów) lub 510 zł 

za dwa zabiegi dziennie (razem 18 zabiegów). Można spędzać czas tylko pobytowo, bez 

obowiązku wykupu zabiegów (1150 zł).

Płatność: zadatek w kwocie 400 zł płatny do 31 stycznia 2020 r. Pozostała należność do 31 

maja 2020 r. na konto Forum-Invest Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, 

konto ING Bank Śląski SA numer konta 10 1050 1012 1000 0090 8053 2428, w Tytule 

przelewu „Turnus radców prawnych Posejdon Międzyzdroje imię nazwisko”.

W cenie: trzy lub dwa zabiegi dziennie przy wykupie zabiegów, zabiegi w sanatorium 

Zbyszko lub Bristol, noclegi w pokojach dwuosobowych z łazienkami (sztućce, szklanki, 

telefon, Wi-Fi, ręczniki), posiłki (śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany, kolacja w 

formie bufetu), wieczorek taneczny i grillowy, bezpłatny parking, wypożyczanie rowerów, 

kijków do nordic walking, leżaki, warsztaty tematyczne, wyjście do kościoła św. Alberta, 

wyjście na pieczenie podpłomyków do Izby Chleba.

Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania – r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz tylko 

telefonicznie (SMS i emaile nie będą uwzględniane) do 31 stycznia 2020 r. Liczba miejsc 

ograniczona (40).

Parking płatny wg aktualnej stawki na dzień przyjazdu, opłata klimatyczna również wg 

aktualnej stawki na dzień przyjazdu. W budynku jest winda, większość pokoi z widokiem na 

morze, pozostałe z widokiem na park. O przydziale pokoi decyduje data wpłaty zadatku.

5. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą

„Rehabilitujemy się”
Miejsce spotkania: Hotel Gromada, ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój

Opłata klimatyczna wg stawki aktualnej na dzień przyjazdu. Zabiegi na choroby 

ortopedyczno-urazowe, reumatoidalne, neurologiczne, zaburzenia krążenia, przemiany 

materii (kąpiele siarczkowe, kwasowęglowe, borowinowe, mineralne, solankowe, 

krioterapia, masaże, prądy, tens, kinezyterapia). Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00, 

a kończy o godz. 12.00.

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 17.00, a kończy o godz. 13.00.

Fakultatywnie (osobno płatne): zwiedzanie i rejs statkiem do Świnoujścia, Kawcza Góra, 

Stadnina Żubrów, Park Budowli Nadbałtyckich, wycieczka po wyspie Wolin, Szczecin, 

Berlin, Poczdam, jednodniowa wycieczka na niemiecką wyspę Rugia (120 zł).

Termin: 27 sierpnia–6 września 2020 r.
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Numer konta  81 1240 5934 1111 0010 8954 1051. 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00 i kończy się o godz. 10.00.

Miejsce spotkania: Sanatorium Energetyk, ul. Jana Kiepury 2 A, 33-380 Krynica-Zdrój

Cena: 1690 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym (do pokoju jednoosobowego dopłata 

400 zł, liczba pokoi jednoosobowych bardzo ograniczona).

Opłata klimatyczna wg stawki aktualnej na dzień przyjazdu.
W budynku sanatorium znajduje się baza zabiegowo-żywieniowa i jest winda.

Pozostała należność płatna w dniu zakwaterowania.
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania r.pr. Jadwiga Grzemska, tel. 601 084 976, do 

31 stycznia 2020 r.

Termin: 5–19 października 2020 r.

Płatność: zadatek w wysokości 20% ceny pakietu (miejsce w pokoju dwuosobowym), czyli 

338 zł i 418 zł dla pokoju jednoosobowego, płatny do 15 lutego 2020 r. na konto Sanatorium 

Energetyk, ul. Jana Kiepury 2A, 33–380 Krynica-Zdrój, numer konta: ING 80 1050 1722 

1000 0090 3012 8822 Tytuł przelewu: „Radca prawny 5–19.10.2020 imię, nazwisko”. 
Pozostała należność płatna przy zakwaterowaniu.
Warunki rezygnacji: w trakcie pobytu potrąca się 20% ceny niezrealizowanych świadczeń. 

Gdy rezygnacja nastąpi na 30 i więcej dni przed planowanym przejazdem, potrąca się 30% 

zadatku. Przy rezygnacji na 30 dni i mniej przed planowanym przyjazdem potrąca się 80% 

zadatku. Gdy osoba nie przyjedzie do sanatorium, traci 100% zadatku.

6. Ogólnopolskie spotkanie radców prawnych seniorów pod nazwą: „Wypoczynek 

i rehabilitacja w górach, w Krynicy-Zdroju”.

Hotel Gromada ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój

Parking strzeżony w odległości 50 metrów od sanatorium od strony ulicy Świdzińskiego – 

rezerwacja tel. 726 763 752, kilka miejsc monitorowanych przy sanatorium (7), lecz bez 

rezerwacji, płatne 140 zł za turnus.

Fakultatywnie (dodatkowo płatne): wycieczki do Muszyny, Tylic, w Beskid Sądecki, do term 

chochołowskich, do Wiednia, na Słowację, na Węgry, na Jaworzynę Krynicką, Szlakiem 

Cerkwi Łemkowskich, koleją linową na Górę Parkową, spacer trasą Nikifora, wycieczka do 

Muzeum Nikifora, Muzeum Zabawek, Muzeum Turystyki Górskiej, Bacówki nad 

Wierchomlą, zwiedzanie Krynicy meleksami.

W cenie: nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką, trzy posiłki dziennie (śniadanie, 

obiad, kolacja), całodzienna opieka pielęgniarska, konsultacja lekarska i opieka lekarska w 

trakcie pobytu, 27 zabiegów leczniczych (średnio trzy zabiegi dziennie od poniedziałku do 

piątku z wyjątkiem dnia przyjazdu i wyjazdu), gimnastyka lecznicza, spacer 

z przewodnikiem po Krynicy-Zdroju, wycieczka na Górę Krzyżową, wieczorek taneczny, 

pachnący upominek firmowy.

Płatność: zadatek w kwocie 400 zł do 31 stycznia 2020 r. na konto:



Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 

608 828 198 (tylko telefonicznie, SMS ani e-maile nie będą rozpatrywane) do 31 stycznia 

2020 r. 
Ponadto informujemy dodatkowo o możliwości indywidualnego uczestniczenia 

w poniższych imprezach, przy czym:

1. osoby zainteresowane zwiedzaniem Islandii mogą się zgłaszać bezpośrednio do Pauliny 

Łatki, właścicielki Biura Podróży Pres�ge, tel. 660 552 502,

Istnieje możliwość uczestniczenia w turnusie za pełną odpłatnością współmałżonka lub 

osoby towarzyszącej, a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim 

uzgodnieniu.

Termin: 5–18 kwietnia 2020 r.  Złożenie wniosków do 21 stycznia 2020 r. 

2. Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy-Zdroju,

Wnioski indywidualne składają poszczególne okręgowe izby w ogłoszonym terminie 

bezpośrednio do Anny Cebelińskiej, zajmującej się w biurze KIRP obsługą 

administracyjną Kapituły Funduszu Seniora, tel. 22 319 56 01; 

r.pr. Mieczysław Humka

2. osoby zainteresowane rehabilitacją w Sanatorium Horyniec-Zdrój mogą zgłaszać się 

bezpośrednio do kierownik Sanatorium, Marii Haliniak, tel. 668 095 123.

w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Lwigród”

1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku-Zdroju 

w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym

3.  Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Kołobrzegu, 

Termin: 5 września–19 września 2020 r.  Złożenie wniosków do 15 czerwca 2020 r. 
      w Sanatorium Uzdrowiskowym „Lech”,

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Termin: 21 lipca–4 sierpnia 2020 r.  Złożenie wniosków do 15 marca 2020 r. 

II. Sanatoria lecznicze dla radców prawnych seniorów, reglamentowane i limitowane 

dochodami, ze skierowaniami i wskazaniami lekarskimi, organizowane przez Kapitułę 

Funduszu Seniora:

e-mail: cebelinska@kirp.pl
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ZAPROSZENIEZAPROSZENIE

Wszystkich Milusińskich w wieku 3-12 lat wraz z Rodzicami  zapraszamy tym razem 
2

do ogromnej  1,5 m  sali zabaw, na której czekają fantastyczne trakcje: trampoliny, tor 
pontonowy, małpi gaj, tyrolka, 9 interaktywnych ścianek wspinaczkowych 
o unikalnych uchwytach i przejściach oraz różnego rodzaju zjeżdżalnie. W setkach 
metrów ukrytych przejść mogą się również przemieszczać dorośli. 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zaprasza dzieci do udziału 
w imprezie gwiazdkowej, która odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020r. (sobota) 
w godzinach 11.00-14.00 w Figloraju Ancymondo – na terenie Stacji Nowa Gdynia, 
Zgierz, ul. Sosnowa 1.

Z uwagi na potrzebę oszacowania liczby paczek dla dzieci prosimy o potwierdzanie 
uczestnictwa w imprezie najpóźniej do dnia 30 grudnia 2019 r. na  adres email: 
ewa.kawczynska@oirplodz.pl lub telefonicznie (42) 673 41 05 wew. 26.

Szczegóły organizacyjne:

Ze względu na miejsce, w którym odbywa się impreza prosimy wszystkich jej 
uczestników, a więc zarówno dzieci jak i rodziców o zabranie ze sobą skarpetek ze 
specjalną antypoślizogową podeszwą. Dla osób, które nie będą posiadały 
specjalnych skarpet istnieje możliwość zakupienia ich na miejscu w recepcji. 

Impreza odbywa się w Hali Sportowej. Po wjeździe na teren obiektu należy się 
kierować do recepcji hali sportowej.  

Wjazd do obiektu od strony Łodzi  ul. Okulickiego i od strony Zgierza ul. Sosnową.  
Wjazd na hasło: Okręgowa Izba Radców Prawnych. Przy wjeździe należy pobrać bilet 
parkingowy, który trzeba zabrać ze sobą i przed wyjazdem dać do zeskanowania 
w recepcji hali, w której odbywa się impreza. Umożliwi to wyjazd bez uiszczania opłaty 
parkingowej.

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych paczki przewidziane są 
jedynie dla osób, które zgłoszą uprzednio uczestnictwo w imprezie i będą obecne na 
imprezie.

Nie zabraknie oczywiście Mikołaja, który zapisanym do udziału w zabawie dzieciom 
wręczy paczki świąteczne. 



Kwartalnik OSA w Łodzi 2/2019

Wyrok
z dnia 7 czerwca 2017 r. I ACa 1583/16
SSA Krzysztof Depczynś ki (spr.) 
SA Małgorzata Dzięciołowska 
SO (del.) Bożena Rządzinś ka
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Wyrokiem z dnia 30 wrzesń ia 2016 r. w sprawie z powod́ztwa Prokury (...) z siedzibą we W. 

przeciwko M. P. o zapłatę, Sąd Okręgowy w S. odmoẃił odrzucenia pozwu, zasądził od 

pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 430.000 złotych z ustawowymi  odsetkami 

za opóźnienie od dnia 23 lutego 2016 r. do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że 

pozwanemu M. P. przysługuje prawo do powoływania się w toku egzekucji na 

ograniczenia jego odpowiedzialnosć i do nieruchomosći, dla ktoŕej Sąd Rejonowy w S. 

prowadzi księgę wieczystą nr (...) oraz kwotę 15.417 złotych tytułem zwrotu kosztoẃ 

procesu. Nadto orzekł o kosztach pomocy prawnej udzielonej powodoẃ z urzędu.

Dobrowolne spełnienie świadczenia przez dłużnika hipotecznego nie wymaga 

Uprzedniego uzyskania tytułu egzekucyjnego. Tym samym po wezwaniu do zapłaty 

dłuz ̇nik hipoteczny jest obowiązany do dobrowolnego spełnienia s ́wiadczenia 

w wyznaczonym terminie. Niezadosyćuczynienie temu obowiązkowi powoduje 

popadnięcie w opoźń ienie, a po stronie wierzyciela hipotecznego możliwosć ́ domagania 

się odsetek ustawowych za opo ́z ́nienie w spełnieniu s ́wiadczenia wynikającego 

z wierzytelnosć i hipotecznej.

Z uzasadnienia:

Sąd Apelacyjny w Łodzi, Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. 

w Łodzi na rozprawie sprawy z powod́ztwa Prokury (...) z siedzibą we W. przeciwko M. P. 

o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 30 

wrzesń ia 2016 r., oddalił apelację (pkt 1) oraz orzekł o kosztach postepowania (pkt 2 i 3).
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W ustalonym stanie faktycznym Sąd 

Okręgowy uznał roszczenie powoda za 

zasadne. W pierwszej kolejnos ́ci Sąd I 

instancji odmo ́wił odrzucenia pozwu 

z uwagi na to, że nie zachodzą żadne 

przesłanki z art. 199 § 1 k.p.c. Po drugie 

Sąd Okręgowy uznał ,  z ̇ e  pozwany 

odpowiada, jako własć iciel nieruchomosći 

za wierzytelnosć  ́ zabezpieczoną hipoteką. 

Nie ma znaczenia podniesiony przez 

pozwanego zarzut przedawnienia, gdyż 

stosownie do tresć i art. 77 ustawy o księ-

gach wieczystych i hipotece w brzmieniu 

obowiązującym do 20 lutego 2011 r. 

przedawnienie wierzytelnos ́ci zabez-

pieczonej hipoteką nie narusza upra-

wnienia wierzyciela hipotecznego do 

uzyskania zaspokojenia z nieruchomosći 

obciążonej. Nadto Sąd Okręgowy podzielił 

stanowisko Sądu Najwyższego, z ktoŕego 

wynika, że przedawnienie roszczenia 

w stosunku do dłuz ̇nika osobistego 

o odsetki ustawowe za opo ́z ́nienie, 

zabezpieczone przez hipotekę kaucyjną, 

nie narusza uprawnienia wierzyciela 

hipotecznego do uzyskania zaspokojenia

z nieruchomos ́ci obciążonej. Jak długo 

hipoteka kaucyjna figuruje w księdze 

wieczystej, wierzyciel może liczyc ́ na ich 

zaspokojenie z nieruchomos ́ci. Artykuł 

104 u.kw.h., sprzed uchylenia, jako przepis 

szczego ́lny odnoszący się do hipoteki 

kaucyjnej, wyłączał w tym zakresie 

1. naruszenie przepisoẃ  postępowania ma-

jących istotny wpływ na rozstrzygnięcie, 

tj.:
a. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 230 i 245 

k.p.c. przez błędne przyjęcie, że stan fakty-

czny jest bezsporny oraz błędne ustalenie, 

że strona powodowa nabyła na mocy 

u m o w y  p r ze l e w y  w i e r z y t e l n o s ́ c  ́

względem M. P.,

Apelację od powyższego wyroku wnio ́sł 

pozwany, zaskarżając orzeczenie w częsć i, tj. 

z wyłączeniem pkt. 3. Wyrokowi zarzucił:

b. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 230 k.p.c. 

przez błędne przyjęcie, że „poza sporem w 

niniejszej sprawie pozostawało, że 

pozwany zawarł z (...) Bankiem S.A. 

umowę o odnawialny kredyt obrotowy 

zabezpieczony  h ipoteką  umowną 

kaucyjną na stanowiącej przedmiot 

własnosći pozwanego nieruchomosći”,

zastosowanie art. 77 zd. 2 u.kw.h, w wersji 

sprzed nowelizacji, odnoszącego do hipoteki 

w ogoĺnosći (por. wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 2 marca 2012 r., sygn. akt II CSK 

282/11, LEX nr 1215166).

c. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 i 227 

k.p.c., poprzez pominięcie twierdzen ́

pozwanego, w szczegoĺnosći w zakresie 

Mając powyższe na uwadze Sąd przyjął, że 

strona powodowa mogła skutecznie doma-

gac ́ się roszczenia objętego pozwem, skoro 

przedawnienie roszczenia nie wyłączyło 

odpowiedzialnos ́ci pozwanego, a jedynie 

ograniczyło ją do obciążonej nieruchomosći.
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W konsekwencji skarżący wniośł o zmianę 

e. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217, 227 i 

232 k.p.c. oraz art. 6 k.c., poprzez 

błędne uznanie, że strona powodowa 

udowodniła fakt nabycia wierzytelnosć i 

względem pozwanego M. P.;

braku legitymacji czynnej strony 

powodowej,
d. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 217 i 227 

k.p.c. oraz 328 § 2 k.p.c., poprzez 

niewskazanie podstawy rozstrzygnięcia 

w zakresie uznania cesji wierzytelnosć i 

względem M. P. za skuteczne,

a .art .  6  k .c . ,  poprzez  uznanie  za 

udowodnione okolicznos ́ci nabycia 

przez stronę powodową względem M. 

P., jako poręczyciela wierzytelnosć i w 

ramach umowy cesji wierzytelnosć i;

2.naruszenie prawa materialnego mające 

istotny wpływ na rozstrzygniecie, tj.:

b. art. 509 k.c. w zw. z art. 876 k.c. oraz art. 

8 § 1 i § 2 k.s.h. i art. 22 k.s.h., poprzez 

błędne przyjęcie, że wierzytelnos ́c ́

wynikająca z poręczenia jest tożsama z 

w i e r z y te l n o s ́c i a ̨  p r z ys ł u g u j ą c a 

względem dłuz ̇nika głoẃ nego, tj. społ́ki 

jawnej oraz wspoĺnikoẃ społ́ki jawnej, 

jak roẃnież błędne uznanie, że umowa 

przelewu z dnia 24 wrzesń ia 2012 r. 

dotyczy ro ́wnież wierzytelnos ́ci 

poręczyciela,
c. art. 5 k.c., poprzez błędne przyjęcie 

możliwos ́ci dochodzenia roszczenia 

przedawnionego wobec poręczyciela.

zaskarżonego wyroku i  oddalenie 

powod́ztwa.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W odpowiedzi na apelację, strona powo-

dowa wniosła o oddalenie apelacji pozwa-

nego i zasądzenie koszto ́w zastępstwa 

prawnego według norm przepisanych.

Apelacja jako taka jest bezzasadna, cho-

ciaż niekto ́rym zarzutom nie można 

odmoẃic ́ słusznosći.
Należy zgodzic ́się z pozwanym, że błędne 

są ustalenia Sądu Okręgowego, że umowę 

o odnawialny kredyt obrotowy zawarł po-

zwany M. P. i E. P. Takie ustalenie wynika 

jednakże z literalnego przytoczenia 

fragmentu umowy z dnia 25 marca 2002 r. 

W istocie należy zgodzic ́ się z pozwanym, 

że powyższa umowa została zawarta przez 

społ́kę jawną (...), ktoŕej wspoĺnikami byli 

M. P. i E. P. Sẃ iadczy o tym chciałby fakt 

poręczenia przez pozwanego i E. P. 

zobowiązania wynikającego z umowy o 

odnawialny kredyt obrotowy, czy też 

wystawienie bankowego tytułu egze-

kucyjnego przeciwko społ́ce jawnej, jako 

dłuz ̇nikowi głoẃ nemu, a przeciwko M. P. 

i E. P., jako poręczycielom.
Dalsze okolicznosći istotne dla rozstrzy-

gnięcia zostały przez Sąd Okręgowy pra-

widłowo ustalone i nie budzą w ocenie 

Sądu Apelacyjnego wątpliwos ́ci. Chodzi 

tutaj o następujące okolicznosći: zabez-

pieczenie wierzytelnos ́ci wynikające 

z umowy o kredyt hipoteką na nieru-
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Sąd Okręgowy nie rozważał odpowie-

dzialnosći pozwanego, jako poręczyciela 

umowy, lecz przyjął odpowiedzialnos ́c ́

pozwanego, jako dłuz ̇nika hipotecznego. 

W tej sytuacji nie można odnies ́c ́ sie ̨ 

w jakikolwiek sposob́ do zarzutoẃ apelacji 

skoro pozostają one poza rozważaniami 

Sądu.

chomosći stanowiącej własnosć ́ pozwa-

nego, wypowiedzenie umowy o odna-

w i a l n y  k r e d y t  o b r o t o w y  w o b e c 

n iespłacania  zadłuz ̇ en ia ,  przelew 

wierzytelnos ́ci przysługującej Bankowi 

na rzecz Prokura (...) na mocy umowy 

z dnia 24 wrzesń ia 2012 r. wraz z przele-

wem hipoteki i uzyskaniem przez stronę 

powodową wpisu do księgi wieczystej.
W sẃietle tych ustalen ́ pozostałe zarzuty 

apelacji zaroẃno natury procesowej, jak 

i materialnej są bezzasadne. Przede 

wszystkim zarzuty apelacji jak i uzasa-

dnienie apelacji pozostają w całkowitym 

oderwaniu od rozważan ́ Sądu I instancji 

i przyjętej zasady odpowiedzialnosć i po-

zwanego w niniejszej sprawie. 

Nie ulega wątpliwosći, że wierzytelnosć  ́

wynikająca z umowy kredytu wobec 

społ́ki jawnej nabyła w ramach przelewu 

strona powodowa. To wynika niezbicie 

z przedstawionych dokumentoẃ.
Wierzytelnosć  ́ ta była zabezpieczona hi-

poteką, a aktualnie wierzycielem hipo-

tecznym jest roẃnież strona powodowa. 

Tym samym pozwany będąc dłuz ̇nikiem 

hipotecznym odpowiada wobec strony 

powodowej do wysokos ́ci wpisanej 

hipoteki.
Kwes�a przedawnienia roszczen ́ była 

przedmiotem rozważan ́ Sądu I instancji, 

kto ́re to rozważania Sąd Apelacyjny 

w całosći podziela i nie uważa za stosowne 

je ponownie przytaczac ́. Tym samym 

pozwany zobowiązany jest do zapłaty 

kwoty 430.000 złotych z tym zastrzeże-

niem, że jego odpowiedzialnosć  ́ ogranicza 

się do nieruchomosći, na ktoŕej ustano-

wiona jest hipoteka.
Brak jest podstaw do uwzględnienia 

zarzutu naruszenia art. 5 k.c. Zarzuty doty-

czące niepodejmowania przez wierzyciela 

właściwych działań ́ w celu odzyskania 

należności nie zostały poparte żadnymi 

dowodami. Wierzyciel zabezpieczył możli-

wość ́ dochodzenia należnos ́ci, poprzez 

ustanowienie hipoteki między innymi 

dlatego, aby nie być ́ skrępowany termi-

nami przedawnienia.
Za zasadne Sąd Apelacyjny uznał zasądze-

nie odsetek za opóźnienie w spełnieniu 

należnosć i wynikającej z zabezpieczenia 

hipotecznego. Jest bezsporne, że pozwa-

ny był wzywany do zapłaty wierzytelności 

wynikającej z umowy przelewu oraz 

wiedział o zabezpieczeniu tej wierzytel-

ności hipoteką i wysokości ustalonej 

hipoteki. Powinien zatem zdawać ́ sobie 

sprawę, że jako dłuz ̇nik hipoteczny musi ̨

spełnić ́ świadczenie do wysokości usta-
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lonej hipoteki, gdyż popadnie w opóźnie-

nie w spełnieniu świadczenia. Nie spełnił 

dobrowolnie oświadczenia tym samym 

popadł w opóźnienie i należą się za to ̨

opóźnienie odsetki. Mając jednakże na 

względzie, że w zakresie dochodzonej 

kwoty są uwzględnione odsetki w niniej-

szej sprawie strona powodowa ograniczy-

ła żądanie odsetek od daty wytoczenia 

powod́ztwa zgodnie z art. 482 § 1 k.c.
W ocenie Sądu Apelacyjnego zasądzenie 

odsetek za opoźń ienie w spełnieniu sẃia-

dczenia nie narusza ograniczenia odpo-

wiedzialnosć i pozwanego do kwoty hipo-

teki. Nie są to bowiem odsetki za opoźń ie-

nie w spłacie wierzytelnosć i wynikającej 

z umowy kredytu, ktoŕa była przedmio-

tem przelewu na rzecz strony powodowej, 

lecz odsetki za własne działanie dłuz ̇nika 

hipotecznego. W przepisach prawa nie ma 

wymogu uzyskania tytułu egzekucyjnego, 

aby domagac ́ się dobrowolnego spełnie-

nia s ́wiadczenia przez dłuz ̇nika hipote-

cznego. Tym samym po wezwaniu do 

zapłaty dłuz ̇nik hipoteczny jest obowiąza-

ny do dobrowolnego spełnienia s ́wiad-

czenia w wyznaczonym terminie.
 Niespełnienie świadczenia w wyzna-

czonym terminie powoduje, że popada on 

w opo ́z ́nienie, a wierzyciel hipoteczny 

może domagac ́ się odsetek za opoźń ienie 

w spełnieniu sẃiadczenia wynikającego 

z wierzytelności hipotecznej.
Przyjęcie odmiennego stanowiska prowa-

dziłoby do nieuzasadnionego uprzywilejo-

wania dłuz ̇nika hipotecznego, ktoŕy nie 

czułby obowiązku spełnienia świadczenia. 

Nadto przy przyjęciu stanowiska o niemo-

żnos ́ci zasadzenia odsetek z powodu 

ograniczenia odpowiedzialności pozwa-

nego do sumy hipoteki można by było 

odniesć ́ to roẃnież do braku możliwości 

zasadzenia koszto ́w procesu, a to nie 

budziło żadnych wątpliwosći.
Mając powyższe na względzie Sąd Apela-

cyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił 

apelację, jako bezzasadną. O kosztach 

postepowania apelacyjnego orzeczono na 

podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 

k.p.c.

                    

             Opracowała Sylwia Pastwa
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SKĄD SIĘ WZIĘŁA WIGILIA?

Życie naszych przodków przebiegało więc między okresami świątecznymi, a postną 
ascezą, która do tych świąt miała przygotować. Podobnie jak post nie był dla nich 
wyjątkiem, a raczej elementem codzienności, podobnie wigilia nie stanowiła bynajmniej 
wydarzenia wyjątkowego. W okresie staropolskim nie możemy bowiem mówić o jednej 
Wigilii (jak dziś nazywamy dzień przed Bożym Narodzeniem), ale o wielu wigiliach 
poprzedzających święta kościelne. Ich liczba sięgała czasem kilkudziesięciu, choć liczba ta 
była zmienna. Poszczono przed świętami maryjnymi, przed celebracjami świętych 
ważnych dla danej diecezji oraz przez poszczególnymi świętami ogólnokościelnymi.

W 2003 roku Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła wierzących (i tych mniej też) w 
osłupienie. W liście odnoszącym się do przykazań kościelnych wskazano bowiem, że 
dniami postnymi i pokutnymi są jedynie piątki i okres Wielkiego Postu. Czy w Wigilię 
Bożego Narodzenia będzie można zjeść kurczaka? – pytały sensacyjnym tonem media. Na 
nic zdały się wyjaśnienia, że w tym samym liście apelowano o zachowanie postu także w 
dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia. Wizja golonki spożywanej 24 grudnia 
wystarczająco pobudzała zmysły i wyobraźnię. Skąd jednak w ogóle pomysł na 
przedbożonarodzeniową ascezę?

Skąd jednak pomysł postów? Pierwotnie wigilia oznaczała tyle co nocne nabożeństwo, 
które przygotowywać miało do uroczystości właściwej. Miało ono mieć charakter pokutny, 
wprowadzać w nastrój modlitewny, być przypomnieniem prawd właściwych dla danego 
święta. Odwoływano się tym samym do starożytnych jeszcze idei misteriów odbywanych 
nocami. Noc była bowiem tajemnicą, przestrzenią łączącą dzień, porą duchów i zjaw. 
Szybko poszerzono ten obyczaj wychodząc z nim poza rzeczywistość sakralną, obejmując 
także to co było zwyczajne i codzienne, np. jedzenie. Dzień wigilii miał być w 
rzeczywistości czymś w rodzaju zintegrowanego przygotowania do świąt duszy i ciała, a 
raczej tylko duszy poprzez poświęcenie ciała, miało być całkowitym wejściem człowieka 
w świat absolutu. To oczywiście wiązać miało się z postem, który nie tylko odrzucał 
pokarmy mięsne, ale także znacznie ograniczał ilość posiłków, zazwyczaj do jednego 

Zacznijmy od tego, że dla naszych przodków post nie był niczym szczególnym czy 
wyjątkowym. Z dniami postnymi żyli na co dzień do tego stopnia, że wedle wyliczeń 
historyków tych związanych z obowiązkiem postu było w kalendarzu około 200. Częściej 
więc poszczono, niż nie poszczono, podchodząc zresztą do obowiązków ascetycznych z 
ogromną powagą. Częściowo wynikało to z czysto pragmatycznych okoliczności. W 
okresie średniowiecza czy czasów wczesnonowożytnych pokarmów, które określić 
moglibyśmy niepostnymi często brakowało. Stoły suto zastawione mięsiwem były albo 
domeną zamożnych domów, albo rozstawiano je przy okazji świąt.
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Współczesna Wigilia Bożego Narodzenia jest pozostałością dawnych tradycji. Nie 
obchodzimy już innych postów wigilijnych, ten przybrał zresztą szczególny charakter. 
Zasiadając jednak przy wigilijnym stole warto pamiętać o pierwotnym znaczeniu tych 
wieczerzy, które więcej miały w sobie ascezy i pokory, niż nadziei na wypchanie żołądków.

spożywanego wieczorem, bądź dwóch – jednego skromnego rano, i drugiego po zachodzie 
słońca. Czasem nakazywano, aby w ogóle porzucić jedzenie, np. jeśli chciało się przyjąć 
komunię świętą (wiązało się to zresztą z ogólną wstrzemięźliwością, także od 
jakichkolwiek kontaktów intymnych, nawet w małżeństwie). Jeśli przyjrzymy się co na 
stoły w dni postne lądowało choćby na dworze Władysława Jagiełły, to w istocie nie były to 
dania obfite – dominowały ryby, groch, kasza jaglana i, od czasu do czasu, jajka.

Oczywiście, w kontekście jedzenia wigilia miała też znacznie bardziej przyziemne. Tuż 
przed świętami gromadzono wszak jedzenie na właściwe święta, stąd dzień przed starano 
się unikać opróżniania spiżarni. Dzień świąteczny miał być powiem wyjątkowym czasem 
niczym niepohamowanego obżarstwa i zabawy, który po prostu poprzedzić miał czas 
duchowo tłumaczonej diety. Warto tutaj nadmienić, że w dawnej Polsce nie przyjął się 
znany na Zachodzie obyczaj ścisłego postu (podobnego do Wielkiego Postu) w okresie 
Adwentu. To wigilia miała być centrum przygotowania do nadchodzących świąt.

Dr Sebastian Adamkiewicz

Ważne było więc to co się w te dni jadło. Jeśli spojrzymy na nasz stół wigilijny, to z pozoru 
dominują na nim potrawy smaczne, za którymi tęsknimy cały rok i które z lubością 
pochłaniamy. Post dla naszych przodków oznaczał jednak zupełnie co innego. Pokarmy 
wystawiane na stół z okazji wigilii nie należały w tamtej rzeczywistości do rarytasów. 
Można bez większej przesady stwierdzić, że dla możnych były to dania biedoty, a czasem 
wręcz nędzarzy. Najgorsze kasze, groch lub inne warzywa strączkowe, kapusta (często 
kiszona), ryby, polewki zbożowe, owoce lasu przypominać miały o ulotności dóbr 
materialnych i kruchości życia. Ludzie zamożni żyć mieli ze świadomością istnienia świata 
nędzy pozbawionego radości smaków. Miała to być wspaniała lekcja przed właściwymi 
świętami, w czasie których na stoły wystawiano dania pełne najrozmaitszych przypraw z 
najbardziej egzotycznych krajów. To zaś zachęcać miało do jałmużny, będącej kiedyś 
integralną częścią postu. Jeśli na własnym żołądku ktoś poczuć mógł smak nędzy, tym 
chętniej – jak myślano – dzielił się własnym bogactwem. Oczywiście ta idea szybko została 
wypaczona poprzez „licytacje” na ilości pokarmów postnych jakie jedzono w czasie kolacji 
wigilijnych. I tak magnaci podkreślali, że na ich stołach powinno wystawiać się dwanaście 
lub trzynaście potraw, natomiast zwykły szlachcic miał ich jeść dziewięć.

Tekst pierwotnie ukazał się na portalu Histmag.org

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
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Glück auf

 Z b l i ż a  s i ę  B o że  N a r o d ze n i e . 

Najważniejsze święta dzieciństwa. Kiedy 

jest się dorosłym, okres przedświąteczny 

staje się swoiście dziwny. Dzień przykrótki, 

czas się kurczy nieznośnie. Z każdej strony 

atakują Mikołaje z Coca Colą w ręce 

i wielkim telewizorem w drugiej ręce. 

Dzieci i dorośli, oprócz Coca Coli i telewi-

zora oczywiście, mówią, o czym napisali do 

Mikołaja, że dom wymaga sprzątania, 

a zabawki na choinkę zaginęły w piwnicy. 

Rozsądni ludzie, do których chcę się zapisać, 

zalecają odpoczynek i podróże. W końcu 

przed świętami trzeba wypocząć oraz 

oczyścić ciało i duszę.
 Bardzo rozsądni jadą nawet do Nowej 

Zelandii. Tam też szykują się do Bożego 

Narodzenia, co ciekawe mając je w lecie. Kto 

wymyślił, że my mamy je w zimie.  Mniej 

rozsądni, mający dopiero zostać rozsądnymi 

w pełni (postaram się w przyszłym roku) jadą 
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bliżej albo bardzo blisko np. w Rudawy.
 Wsiadamy w samochód wcześnie 

rano, jedziemy do Drezna, a potem na 

południe. Rudawy to góry. Tak dla 

znających z grubsza geografie między 

Chemnitz (dawniej Karl-Marx-Stadt) 

a Karlowymi Warami rozciąga się pasmo 

górskie Rudaw, po niemiecku Erzgebirge.  
Od wieków kopano tu srebro, cynę, miedź,  

a współcześni zaczęli kopać kobalt, uran 

i fluoryt.  To stąd przywieziono do Paryża 

coś, w czym nasza rodaczka znalazła Rad.
 Przed świętami są tutaj tradycyjne 

jarmarki. Byliśmy w Schwarzenbergu. 

Miasteczko średniowieczne, które przed 

świętami zamienia się w wielki jarmark – 

Weihnachtsmarkt. To nie tylko kiełbaski 

w bułce (wyśmienite swoją drogą) i grzaniec, 

ale wspaniały klimat. Region ten słynie także 

z niesamowitego świątecznego wystroju. 

Miedzy 1 grudnia a 6 stycznia w każdym 

(dosłownie) oknie są świeczniki. Wykonane 

z drewna małe lub większe dzieła sztuki, 

typowe lub oryginalne uzgadniane ze stola-

rzem małe dzieła sztuki. Kiedy jedzie się 

nocą, robi to niesamowite wrażenie. Do tego 

polecamy wycieczkę zabytkowym pociągiem 

do zamkniętej kopalni uranu w Pöhla. Tam 

pod ziemią  kolejką z wagonikami przypra-

wiającymi o klaustrofobię (coś dla większych 

krasnoludków) jedziemy sztolniami jakieś 

trzy kilometry i w wielkiej podziemnej sali 
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koncert górniczej orkiestry. Oraz poczęstu-

nek, piwo, wino i ogóle...  
Glück auf. To takie górnicze Szczęść Boże. 

Wracamy z zamkniętej, zamienionej w 

atrakcję turystyczną stacji kolejowej w 

Schle�au w nocy (w pociągu specjalnie 

wyłączono światło), oglądając niesamo-

wicie oświetlone miasteczka Rudaw.
 Wracając polecamy stanąć na chwilę 

w Dreźnie. Przy czym zamiast tym razem 

iść do Zwingeru, zachęcamy do odwie-

dzenia Najpiękniejszej Mleczarni Świata 

i konsekwentnie do odwiedzenia zaułka 

artystów. Taki rodzaj łódzkiego Offu, ale 

gorąco za-chęcamy. Jednocześnie z całą 

odpowiedzialnością informujemy, że byliśmy 

w Dreźnie już po rabunku w Zielonym 

Sklepieniu i z wielką kradzieżą brylantów 

i  innych drobiazgów nie mamy NIC 

wspólnego.
Żeby być wytrwałym w przygotowaniach 

świąteczno-noworocznych, informujemy, że 

w Lublinie 14 grudnia o 18 odbył się wernisaż 

Sainera czyli Przemysława Blejzyka. To ło-

dzianin, absolwent Akademii Sztuk Pięknych 

w Łodzi i znany autor murali. Miedzy innymi 

codziennie parkując samochód przed 

kancelarią, na Kościuszki 23/25 oglądam 

rozpędzonego konia gubiącego jeźdźca. To 

wspólne dzieło duetu Etam Cru, tworzonego 

właśnie przez Sainera i Mateusza Gapskiego 

– Bezta (Bezt pochodzi z Turku, jak nasz 

Redaktor Naczelny) oraz artysty Rafaela 

Ger lach -  Sat  One.  Także mural  na 

Uniwersyteckiej 12 to dzieło Sainera. To 

uznany już artysta, pierwsza indywidualna 

wystawa w Polsce. Można oglądać do końca 
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Dobrego 2020 roku z wiarą, że każde 

szaleństwo kiedyś się kończy i wraca 

normalność i spokój.

lutego w Brain Damage Ga. Zapraszam 

zwłaszcza, że łatwo trafić. Galeria położo-

na jest blisko sądów lubelskich i Szkoły 

Krakowskiej w Lublinie. Po drodze można 

dodatkowa  zobaczyć, jak wygląda 

najpiękniejsze miejsce w Polsce, czyli 

Kazimierz nad Wisłą – o tej porze roku bez 

turystów.
 Życzę wszystkim Wesołych Świąt.

Glück auf !!!
 
         

Paweł Juliusz Walter
Anna Walter       

 foto:  Paweł Juliusz Walter



SOS na jesienne wieczory

Kiedy jesień w pełni, warto mieć pod ręką 

parasolkę i podreptać wrzucić coś na ząb. 

Cóż jednak począć, gdy nawet wyjęcie 

parasolki nie załatwia sprawy, bo „na 

tapczanie siedzi leń”…. Nic prostszego. 

Trzeba po prostu wykręcić numer i sprawić 

by to parasolka przyszła do nas a nie 

włóczyć się gdy plucha i zawieja….
Parasolka, do nas… dobre sobie. Po co mi 

parasolka jak burczy w brzuchu i jedyne 

o czym marzę to spolszczona pizza …. Wstyd 

się przyznać , ale bywają i takie dni, każdemu 

może się zdarzyć i myślę, że jest to ze wszech 

miar dozwolone, w szcze-gólności, że  

świadków takiego kulinar-nego deliktu nie 

będzie (co najwyżej współpożeracze). No, 

ale o co chodzi z tą parasolką? Już spieszę z 

wyjaśnieniem. Otóż (tak wiem, nie zaczyna 

się zdania od „otóż”), po co zamawiać 

zwykłą pizzę, skoro można zamówić włoską 
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pizzę w kształcie parasolki i to z dowozem. 

Ten zmyślny posiłek przyjeżdża do nas 

w specjalnym pudełku. Wystarczy złapać 

kąsek w rękę, nie wyjmować talerza 

(bądźmy eko, bez zbędnego zmywania) 

i cieszyć się smakiem typowej osiedlowej 

pizzy. Można zadać pytanie, to dlaczego 

nie zamówić po prostu pizzy z pierwszej 

lepszej pizzerii. Ano ombrelina (po włosku 

parasolka), poza niewątpliwie uroczą 

nazwą, ma kilka zalet. Po pierwsze jest 

nieduża. W sam raz na mały głód (na 

większy głód zamawiamy więcej. Do tego 

jest niedroga (od 6,50 zł). Nie trzeba się nią 

dzielić i szukać idealnego trójkącika dla 
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siebie. Ser nie spływa, tak samo zresztą jak sosy (jak już popełniamy delikt kulinarny do 

idźmy na całość) no i wisienką na torcie jest dodatkowy ser w rączce. Żyć nie umierać. 

                             Ewa Siwińska-Beck
        

Mając na uwadze powyższą definicję oraz fakt, że opinie zawarte w artykule są subiektywną oceną 
autorki, warto udać się osobiście do wskazanych restauracji, aby przekonać się o zasadności/ 
bezpodstawności opinii.

1. U dorosłego człowieka liczba kubków smakowych wynosi około 10000. Dostarczają one informacji o 
czterech podstawowych rodzajach smaku: słodki, słony, kwaśny, gorzki. W 2001 roku odkryto również 
receptory wykrywające tak zwany "piąty smak" - umami. Niektóre z nich ulegają zniszczeniu już po 10 
dniach, lecz na ich miejscu pojawiają się nowe. Zwiększają swoją wrażliwość u kobiet ciężarnych. 
Wrażliwość na różne smaki, zwłaszcza gorzki i słodki jest uwarunkowana genetycznie, a więc odmienna u 
każdego człowieka . 

 1. Definicja kubków smakowych- Wikipedia.pl
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Norwegia bis czyli Lofoty

Pomysł na majowy wypad za krąg polarny 
wyszedł od mojej szwagierki, która zna-
lazła lot do Tromso (i z powrotem) za około 
200 zł. Po jej telefonie odżyły wspomnie-
nia groźnych fiordów, dzikiej przyrody i po-
szarpanych górskich krawędzi, które ogra-
niczyły refleksję do kilku minut (a nawet 
przysłowiowych kilku minut jak powie-
działby jeden z moich przyjaciół). 

Od mojego pierwszego pobytu w Norwegi 
wiedziałem, że kiedyś tam wrócę.
Kierunek jest może mało egzotyczny ale 
bliski, piękny i pozwala zaspokoić głód 
podróży… Poza tym po pobycie na Islandii 
wydał się całkiem atrakcyjny cenowo ;) 

Kiedy bilety lotnicze zostały już kupione 
pozostało zdecydować czy kierujemy się 
dalej na północ, aż do Nordkapp czy 
jedziemy na południe, wzdłuż powsze-
chnie rekomendowanego archipelagu 
Lofotów.         

Po lekturze blogów i weryfikacji zdjęć druga 
opcja wygrała. 
W dniu 16 maja, na gdańskim lotnisku  
załadowaliśmy się w samolot i po 21 wylą-
dowaliśmy w Tromso. Pomimo, że był już 
późny wieczór słońce tkwiło na niebie po-
zorując godzinę 15… Na lotnisku sprawnie 
odebraliśmy z Hertza nasze Volvo V40 
i ruszyliśmy do miejsca pierwszego noclegu.

h�ps://www.booking.com/hotel/no/hane
vold-homestay-tromso.pl.html?aid=304 
142
Ponieważ słońce nadal nie zachodziło, po 
zrobieniu w pobliskim markecie zakupów 
ruszyliśmy na miejski rekonesans.      
Tromso jest największym miastem północy, 

Miejscówkę bardzo polecam z uwagi na 
świetne położenie, bardzo rozsądną cenę 
i przemiłych właścicieli. Gdyby ktoś 
z Państwa poszukiwał noclegu w Tromso 
podaję link: 
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zwanym – z uwagi na liczne, rozpoczynają-
ce się tutaj ekspedycje polarne – „Wrotami 
do Arktyki”. Otoczone górami, położone 
wśród wód cieśniny  na Tromsøysundet
wyspie Tromsøya ma niewątpliwy chociaż 
surowy urok.
Następnego dnia ruszyliśmy w czterogo-
dzinną drogę do Lødingen, miejsca pier-
wszego noclegu na Lofotach. Krajobrazy po 
drodze zachwycały a słońce podkreślało 
urodę mijanych miejsc, prowokując nas do 
częstych postojów. 

Dla miłośników obcowania z naturą i przy-
rodą Norwegia, obok Nowej Zelandii 
i Islandii jest z pewnością jedynym z najle-
pszych miejsc na świecie. 
Samo Lødingen okazało się miłą miejscowo-
ścią, położoną przy wejściu do fiordu. 
Dodatkowo nasz dom znajdował się tuż nad 
wodą a z okien roztaczał się genialny widok.
Planującym wyjazd serdecznie polecam ten 
nocleg: h�ps://www.booking.com/hotel/ 
no/sjoveien-holiday-home.pl.html?aid= 
304142
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W kolejnym dniu pokonaliśmy 170 km 
niewyobrażalnie malowniczej trasy do 
miejscowości Sennesvik.
Tutaj, na wyspie Vestvågøya odkryliśmy 
dwie plaże, które urodą dorównywały tym 
na Karaibach i niewiele ustępowałyn filipiń-
skim...
Pierwsza z nich, Haukland wydaje się 
niewiarygodna…. Jest to jeden z widoków, 
przy których w głowie ma się tylko głośne 
„WOW”! Piasek jest drobny i biały, woda 
przejrzysta i turkusowa a wokół lekko 
ośnieżone zęby gór i soczysta zieleń trawy…    
Zaledwie kilka kilometrów dalej znajdu-
jemy miejsce jeszcze piękniejsze, które, 
wydawałoby się, nie powinno w ogóle 
istnieć...  To plaża Utakleiv (wpiszcie 
Państwo w google i zobaczcie ten widok…) 
...Później będzie już tylko lepiej…  
Nocleg znowu świetny – schludny, czysty 
i tuż nad fiordem:

Rano ruszyliśmy najkrótszą z dotychczaso-
wych tras do Reine, po drodze zahaczając 

h�ps://www.booking.com/hotel/no/ure-
rorbuutleie-leknes.pl.html?aid=304142

o starą rybacką osadę w Nus�ord. Tutaj czas 
jakby zatrzymał się w latach 40-tych 
zeszłego wieku… Wszechobecny spokój, 
piękna okolica, plusk wody na nabrzeżu 
budzą w nas refleksyjny spokój.
Wystawiając twarze do słońca cieszymy się 
chwilą. 
W okolicach południa meldujemy się 
w Reine /przepiękne miejsce – mieszkamy 
w tradycyjnych rybackich domach, prze-
robionych na wygodny hotel -h�ps:// 
www.booking.com/hotel/no/eliassen-
rorbuer.pl.html?aid=304142/, i jedziemy 
kilka kilometrów do słynnej i polecanej 
restauracji Anitas Sjømat, by w pięknych 
okolicznościach przyrody zjeść zupę rybną 
i burgera z krewetkami. 
Po południu ryzykujemy podejście na 
Reinebringen, skąd roztacza się jeden 
z najpiękniejszych widoków w Norwegii. 
Niestety szlak nas pokonał i w połowie drogi 
zawróciliśmy. Ścieżka jest bardzo stroma i 
śliska, pokryta błotem i luźnymi stertami 
kamieni. Polecam by decydując się na 
wejście koniecznie zabrać rękawiczki i 

59



W przedostatnim dniu pokręciliśmy się po 
okolicy, dojeżdżając na sam kraniec 
Lofotów do miejscowości o dźwięcznej 
nazwie A /jest to najkrótsza nazwa z jaką w 
życiu się spotkałem/. Archipelag po prostu 
kończy się ślepą drogą…i już… A biorąc pod 
uwagę skalę przeżyć spodziewaliśmy się co 
najmniej trolla na końcu        

Miejsce okazało się standardowe dla 
Lofotów czyli zachwycające. Dodatkowe 
wrażenie tworzyło słońce, wiszące nisko 
nad horyzontem (było około 24 w nocy!). 

Aby zrekompensować sobie porażkę około 
22, w słoneczną jasną noc ruszyliśmy 
szlakiem wiodącym do plaży Kvalvika, na 
wyspie Moskenesøya. Przejście jest sto-
sunkowo łatwe i bardzo malownicze. Na 
plażę nie da się dojechać samochodem 
i trekking jest konieczny aby się tam dostać.   

najlepiej szybko schnącą, odporną na za-
brudzenia odzież. Warto również zrezy-
gnować z towarzystwa dzieci ;)    

        
Łukasz Bonisławski 

Lofoty okazały się wspaniałym miejscem, 
stosunkowo bliskim i rozsądnym cenowo. 
Bardzo je Państwu polecam na majowy lub 
czerwcowy pobyt kiedy można cieszyć się 
niezachodzącym słońcem, pozwalającym 
na swobodne planowanie podróży w ciągu 
doby. 
A ja pewnie jeszcze wrócę tam zimą aby 
spotkać się z zorzą polarną z czego zapewne 
zdam relację  

Kończąc życzę Państwu spokojnych, 
radosnych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Se deg.

Droga powrotna (z jednym noclegiem w 
Lødingen) upłynęła nam głównie na 
żałowaniu, że to już koniec i łapczywym 
magazynowaniu doznań wzrokowych. 

…a także wspaniałych podróży w nadcho-
dzącym 2020 roku (tego życzę również 
sobie)   
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ChoinkaChoinka

Ziemio, ziemiątko,Ziemio, ziemiątko,
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Po gałązkach błyskałyPo gałązkach błyskały

Mlekiem wieczystem.Mlekiem wieczystem.

Trzaskały świeczki,Trzaskały świeczki,

Świerkowe świerszcze,Świerkowe świerszcze,

Anioł zaniemówiłAnioł zaniemówił

Najpiękniejszym wierszem.Najpiękniejszym wierszem.

Julian TuwimJulian Tuwim
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Aniołowie, aniołowie biali, na coście to tak u żłobka czekali,Aniołowie, aniołowie biali, na coście to tak u żłobka czekali,
pocoście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali pocoście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali 

czarną nocą?czarną nocą?

Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić tym przeklętym, co krwią Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić tym przeklętym, co krwią 
ręce zbrudzili?ręce zbrudzili?

Czyście kwiaty, srebrne liście posiali na mogiłach Czyście kwiaty, srebrne liście posiali na mogiłach 
tych rycerzy ze stali, na mogiłach tych rycerzy pochodów,tych rycerzy ze stali, na mogiłach tych rycerzy pochodów,
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i śnieg ciemny, i miłość,i śnieg ciemny, i miłość,

i pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w ciemność się i pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w ciemność się 
zmieniło.zmieniło.
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zgubiony i ten, co się oczu podnieść boi, i ten, który bez nadziei zgubiony i ten, co się oczu podnieść boi, i ten, który bez nadziei 
czeka,czeka,

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi by jak człowiek szedł i ten rycerz w rozszarpanej zbroi by jak człowiek szedł 
do Boga-Człowieka,do Boga-Człowieka,

aniołowie, aniołowie biali.aniołowie, aniołowie biali.

Boże NarodzenieBoże Narodzenie

K. K. BaczyńskiK. K. Baczyński

Aniołowie, aniołowie biali, na coście to tak u żłobka czekali,
pocoście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali 

czarną nocą?

Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić tym przeklętym, co krwią 
ręce zbrudzili?

Czyście kwiaty, srebrne liście posiali na mogiłach 
tych rycerzy ze stali, na mogiłach tych rycerzy pochodów,

co od bata poginęli i głodu?

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi ciemne gwiazdy 
i śnieg ciemny, i miłość,

i pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w ciemność się 
zmieniło.

Aniołowie, aniołowie biali,
O! poświećcie blaskiem skrzydeł swoich, by do Pana trafił ten 

zgubiony i ten, co się oczu podnieść boi, i ten, który bez nadziei 
czeka,

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi by jak człowiek szedł 
do Boga-Człowieka,

aniołowie, aniołowie biali.

Boże Narodzenie

K. K. Baczyński


