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SZANOWNE KOLEŻANKI  
I SZANOWNI KOLEDZY! 
DRODZY CZYTELNICY!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwsze 
wydanie naszego czasopisma „Nie tylko o  prawie. 
Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rze-

szowie”. Mamy nadzieje, że różnorodność tematyczna i in-
spirujące teksty naszych Autorów spotkają się z Państwa 
uznaniem.

Gorąco zapraszamy także do przesyłania artykułów 
i publikowania na łamach naszego Kwartalnika! Z wdzięcz-
nością przyjmiemy wszelkie materiały dotyczące zarówno 

zagadnień zawodowych oraz samorządowych, jak i  tych 
związanych z Państwa pasjami.

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat Kwartalnika. 
Jeżeli są tematy, o których chcieliby Państwo poczytać lub 
napisać, prosimy o informacje. Jesteśmy dla Was i cenimy 
sobie wszelkie Państwa propozycje i sugestie.

Zapraszamy do lektury. ◾
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KOLEŻANKI I KOLEDZY  
– RADCOWIE PRAWNI OIRP RZESZÓW

Z  nieukrywaną radością oddajemy do Waszych rąk 
pierwszy numer Kwartalnika Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Rzeszowie „Nie tylko o prawie”. Pi-

smo, które ma aspiracje stać się głosem wspólnoty radców 
prawnych naszego okręgu. 

Niektórzy być może zapytają: Skąd ta inicjatywa? Po co 
na rynku kolejne pismo? 

Otóż uważam, że radcowie prawni OIRP Rzeszów, po-
dobnie jak radcowie wielu okręgowych izb na terenie 
kraju powinni mieć swoje własne forum wymiany myśli, 
doświadczeń i pasji. Forum niezobowiązujące, nieco odfor-
malizowane, ale mimo to będące w  przyszłości przydat-
nym narzędziem umożliwiającym budowę i wzmacnianie 
wzajemnych relacji, doskonalenie warsztatu zawodowego, 
a także promocję zawodu w przestrzeni publicznej. 

Tworzenie lokalnego kwartalnika to wielki wysiłek 
wielu osób wchodzących w skład Redakcji, którym w tym 
miejscu chciałbym bardzo podziękować. Jest to także speł-
nienie oczekiwań naszych starszych Koleżanek i Kolegów, 
oczekiwań dotąd niewyrażonych w formie własnego, so-
lidnego i profesjonalnego wydawnictwa cyklicznego. 

Z pewnością bez Kwartalnika Izba działałaby dalej i wy-
konywała z powodzeniem swoje zadania. Mam jednak we-
wnętrzne przekonanie, że warto, iż tworzymy coś pozy-
tywnego, na co niektórzy po cichu oczekiwali, być może 
odkładając swoje pomysły na później… 

Dużo dzieje się w naszej Izbie. Staram się, aby działal-
ność naszego samorządu nie ograniczała się jedynie do 
minimum ustawowego. Mam aspiracje, aby rzeszowska 
Izba stanowiła centrum pozazawodowego życia społecz-
ności radców prawnych i aplikantów radcowskich, sprzyja-
ła integracji środowiskowej, umożliwiała aktywne spędza-
nie czasu w gronie koleżeńskim i rodzinnym. 

Jest to ważne, chociażby po to, by budować wspólno-
tę. By wzmacniać więzi, które zobowiążą nas do działania. 
A działanie jest celem i oczekiwaniem nas wszystkich. To 
nakaz służby samorządowej, której jestem orędownikiem. 
Dlatego oprócz wartościowych szkoleń, które Rada organi-
zuje, popularyzacji działań Izby w mediach lokalnych i przy 
okazji różnego rodzaju konferencji, tak wiele z naszej stro-
ny propozycji integracyjnych, okolicznościowych oraz cha-
rytatywnych. W tym roku radcowie wyjeżdżają do Toskanii, 
spotykają się na tradycyjnym rodzinnym Pikniku, opłatku, 

Mikołajkach, w teatrze, rywalizują na niwie sportowej, zwy-
ciężając chociażby w II Ogólnopolskim Turnieju Koszyków-
ki o Puchar Dziekana OIRP Rzeszów…

Aplikanci uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu zimo-
wym, a przed nimi wyjazdowe szkolenie letnie do legen-
darnego Jawora. Z dumą wspominam ich udział w pierw-
szym izbowym Konkursie Krasomówczym „Orator”, dzięki 
któremu doskonalili swój warsztat tzw. umiejętności mięk-
kich, pokonywali bariery towarzyszące wystąpieniom pu-
blicznym. 

Będziemy starali się jeszcze bardziej, bo czujemy z Wa-
szej strony wsparcie i akceptację. Krytyczne uwagi przyj-
mujemy z pokorą. 

Zachęcam do lektury Kwartalnika. Pierwszy numer póki 
co ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Planuje-
my jednak wydawać Kwartalnik również w wersji tradycyj-
nej. Na razie nie jest to możliwe, ale jak wiadomo, początki 
nigdy nie są łatwe. 

Z pozdrowieniami. ◾

r. pr. Bartosz Opaliński 

Fot. K. Chuchla
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UROCZYSTE ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW RADCOWSKICH PIERWSZEGO ROKU 

W  dniu 3  tycznia 2019  r. w  siedzibie Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Rzeszowie odbyło się 
uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich 

pierwszego roku. Podczas uroczystości zostały również 
wręczone pochwały dla tych aplikantów radcowskich, 
którzy w 2018 roku wykazali się aktywnym uczestnictwem 
i zaangażowaniem w codzienne życie samorządu radcow-
skiego. ◾

SPOTKANIE NOWOROCZNE RADCÓW PRAWNYCH SENIORÓW

24 stycznia 2019  r. w  siedzibie Izby gościliśmy 
członków i  sympatyków Klubu Seniora OIRP 
w Rzeszowie. Wszystko za sprawą tradycyjnego 

spotkania noworocznego, zorganizowanego przez Komi-
sję Spraw socjalnych, Sportu i Integracji OIRP w Rzeszowie 
we  współpracy z  Zarządem Klubu Seniora. W  spotkaniu 
z Seniorami uczestniczyli Dziekan Rady Bartosz Opaliński, 
pełnomocnik Komitetu Organizacyjnego Radców Praw-
nych ds. Organizacji Izby Rzeszowskiej z uprawnieniami or-
ganów izby w latach 1982–1983, wieloletni Przewodniczą-
cy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i członek Wyższego 
Sądy Dyscyplinarnego Tadeusz Filocha, Dziekani – Senio-
rzy: Roman Smycz, Marek Skierczyński i Tomasz Pisuliński, 
a także Przewodnicząca Komisji Spraw Socjalnych, Sportu 
i Integracji, Rzecznik Funduszu Seniora Anna Nowak. Uro-
czystość rozpoczął Pan Bartosz Opaliński składając życze-
nia noworoczne przybyłym gościom. Następnie głos za-
brał Pan Marek Skierczyński, który w swoim przemówieniu 
wspomniał historię samorządu radcowskiego a Przewod-
niczący Klubu Seniora Pan Stanisław Stawarz przedstawił 

plan działania na 2019 r., zachęcając Koleżanki i Kolegów 
do uczestnictwa w wycieczkach i przedsięwzięciach zapla-
nowanych na ten rok. Po powitaniu gości i przemowach, 
wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 
serdeczne noworoczne życzenia. Radcowie prawni Senio-
rzy spędzili miło czas na wzajemnych rozmowach przy 
smacznym poczęstunku i wspólnym kolędowaniu. ◾

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWO-KARNAWAŁOWE 

W dniu 26 stycznia 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Rzeszowie odbyło spotkanie 
Mikołajkowo-Karnawałowe. Pozostały miłe wspo-

mnienia, prezenty i zdjęcia. Na balu można było spotkać księż-
niczki, policjantów, strażaka, Batmana  i  Supermana, pirata, 
kotkę, lwa i tygrysa, pszczółkę, aniołka, panią Mikołajową…
nie sposób wymienić wszystkich przybyłych. Zarówno dzie-
ci, jak i rodzice oraz dziadkowie chętnie uczestniczyli w grach 
i zabawach prowadzonych przez psotnego Elfa. Pomimo tylu 
atrakcji wszyscy niecierpliwie wypatrywali odwiedzin Miko-
łaja. Dotarł do najmłodszych w asyście Rudolfa Czerwonono-
sego niosąc na ramieniu wielki worek pełen prezentów. Każ-
dy podarunek był tym wymarzonym i  wyczekiwanym. Na 

zakończenie zabawy, goście pozując z najbliższymi i przyja-
ciółmi, wybierając śmieszne gadżety mogli zrobić sobie zdję-
cia stając przed magicznym lustrem. ◾
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LAPTOPY DLA KLUBÓW SENIORA

W ubiegłym roku Seniorzy OIRP w Rzeszowie, tak 
jak wszystkich okręgowych izb odebrali laptopy 
sfinansowane przez Krajową Radę Radców Praw-

nych. Jest to projekt aktywizacji Radców Prawnych Senio-
rów, który ma na celu ułatwić komunikację internetową 
pomiędzy Kapitułą Funduszu Seniora, Klubami Seniora 
okręgowych izb a  radcami prawnymi seniorami w  tere-
nie. W  dniu 4  lutego 2019  r. Seniorzy izby rzeszowskiej 
rozpoczęli szkolenie z  obsługi laptopa oraz korzystania 

z  Internetu. Jesteśmy ciekawi efektów pracy i  integracji 
międzypokoleniowej także na płaszczyźnie popularyzacji 
nowych technologii, jaka ma miejsce w naszym samorzą-
dzie. Jesteśmy przekonani, że Seniorzy będą mieć w sobie 
siłę, energię, ale przede wszystkim wiedzę i doświadcze-
nie potrzebne do wdrażania nowych pomysłów. Będzie-
my wdzięczni za  Państwa propozycje realizacji nowych 
rozwiązań zmierzających ku pełniejszej informatyzacji na-
szej Izby. ◾

KONKURS KRASOMÓWCZY ORATOR

W dniu 23 lutego 2019 r. sześciu aplikantów Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie zmie-
rzyło się w  Finale I  Konkursu Krasomówczego 

ORATOR. Uczestnicy konkursu mieli za  zadanie wygłosić 
mowy kończące postępowanie przed sądem I  lub II in-
stancji w  przeciwnych rolach procesowych, wcielając się 
w  obrońców i  pełnomocników oskarżycieli posiłkowych 
w kazusach karnych oraz pełnomocników w procesie cy-
wilnym. Uczestnicy konkursu do wystąpień przygotowy-
wali się w oparciu o znane im wcześniej stany faktyczne 
przedstawione w trzech kazusach – dwóch z prawa karne-
go i jednego z prawa cywilnego, opracowanych przez sę-
dzię Aritę Masłowską oraz sędzię Magdalenę Kocój. Mowy 
końcowe oceniane były przez znamienite jury w składzie: 
SSR Arita Masłowska, SSO Magdalena Kocój, Pani Mario-
la Łabno-Flaumenhaft; prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, radca 
prawny Tadeusz Filocha oraz Dziekan Rady Bartosz Opa-
liński. Wszystkim wypowiedziom z zaciekawieniem przy-
glądała się również Przewodnicząca Komisji ds. Aplikacji 
Pani Maria Siuda. Jury oceniało wystąpienia uczestników 
biorąc pod uwagę poprawność kwalifikacji prawnej oraz 
argumentację, logikę uzasadnienia, retorykę i  kulturę ję-
zyka. Wybór nie był łatwy. Wszyscy aplikanci zaprezento-
wali wysoki poziom zarówno wiedzy merytorycznej, jak 

i umiejętności oratorskich. Po długiej naradzie, jury ogło-
siło zwycięzcę konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Pani Ka-
tarzyna Mrozek, reprezentująca III rok aplikacji. Drugie 
miejsce wywalczył Pan Grzegorz Olewiński z II roku, a trze-
cie aplikant radcowski III roku Pan Tomasz Wilk. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody w postaci publikacji prawni-
czych oraz vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału 
w wyjeździe szkoleniowym organizowanym w Jaworze. ◾
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RADCA PRAWNY DANIEL KRAWIEC NAGRODZONY  
W KONKURSIE KRYSZTAŁOWE SERCE RADCY PRAWNEGO

W dniu 15 marca 2019 r. w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala wręczenia nagród w Konkursie Krysz-
tałowe Serce Radcy Prawnego. Laureatem Okrę-

gowej Izby Radców Prawnych w  Rzeszowie został radca 
prawny Daniel Krawiec, nagrodzony za  swoja działalność 
pro bono, w  szczególności za  zaangażowanie, empatię 
i serdeczność, stanowiąc przykład dla innych. Tytuł hono-
rowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzy-
mać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróż-
nia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, 

organizacji społecznych, instytucji realizujących cele pu-
bliczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, 
repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczegól-
ności: nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną, wyróżnia 
się w działalności społecznej i dobroczynnej, bierze udział 
w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub działalno-
ści społecznej, wyróżnia się w działalności na rzecz popula-
ryzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej, cieszy się 
szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której za-
mieszkuje i wykonuje zawód. ◾

SZKOLENIE WYJAZDOWE  
APLIKANTÓW RADCOWSKICH W PSTRĄGOWEJ

Jak połączyć przyjemne z  pożytecznym? Na to pyta-
nie odpowiedzieli sobie Aplikanci OIRP w Rzeszowie 
uczestnicząc w zorganizowanym w dniach 9–10 mar-

ca 2019 r. w Ranczo Pstrągowa szkoleniu, podczas którego, 
obok zdobywania wiedzy praktycznej, uczestnicy integro-
wali się, biorąc udział w przygotowanych na ich przyjazd 
atrakcjach. Gry zespołowe, wspólne biesiadowanie oraz 
swobodna atmosfera sprzyjały nawiązywaniu nowych 
znajomości i zacieśnianiu już istniejących relacji. Natomiast 
przeprowadzone przez r. pr. Paulinę Ślemp i r. pr. Bartło-
mieja Hejnowicza szkolenie „Egzamin radcowski i co dalej? 
Młody radca prawny na starcie swojej kariery zawodowej” 
uzmysłowiło aplikantom, jak dużo nauki, samodoskonale-
nia i  zaangażowania wymaga od nich zdobycie zawodu 
radcy prawnego. Nad całym wydarzeniem, biorąc w nim 
aktywny udział czuwali Pani Małgorzata Wajda Kierow-
nik Biura, Kierownik szkolenia r.  pr.  Jacek Rudnicki oraz 
Opiekun roczników szkoleniowych r. pr. Aleksander Cisek. 

Swoją obecnością zaszczycił aplikantów również Dziekan 
Rady Bartosz Opaliński, który w  kuluarach udzielił apli-
kantom kilku bardzo cennych wskazówek pozwalających 
z dumą reprezentować zawód radcy prawnego. ◾

Fot. J. BarczFot. B. Opaliński

Fot. M. Wajda
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II TURNIEJ W KOSZYKÓWCE O PUCHAR DZIEKANA OIRP W RZESZOWIE

23 marca 2019  r. odbył się po raz drugi Turniej 
w koszykówce o Puchar Dziekana OIRP w Rze-
szowie. Do turnieju przystąpiły cztery drużyny: 

drużyna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, 
drużyna Okręgowej Izby Adwokackiej w  Rzeszowie, dru-
żyna Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Lublinie oraz 
drużyna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. 
Sponsorami turnieju zostali: METKOM, MEDYK, 360 CIRCUS, 

PZU oraz PROBART. Zwycięzcą Turnieju została drużyna 
OIRP Rzeszów. Drugie miejsce zajęła drużyna OIRP Lublin. 
Trzecie miejsce przypadło drużynie OIRP Warszawa. Pod-
czas Turnieju w koszykówce, odbyła się także zbiórka na 
rzecz Antosia Czacha, który urodził się z wrodzoną wadą 
serca i krótko po narodzinach miał przeprowadzoną w Uni-
wersyteckim Szpitalu Dziecięcym w  Krakowie pierwszą 
z cyklu operacje. ◾

EGZAMIN RADCOWSKI 2019

W  dniach od 26  do 29  marca w  sali kryształowej 
Hotelu Prezydenckiego w  Rzeszowie odbył się 
egzamin radcowski z  zakresu: prawa karnego, 

prawa cywilnego lub rodzinnego, prawa gospodarczego, 

prawa administracyjnego oraz z  zasad wykonywania za-
wodu lub zasad etyki. Do egzaminu z obszaru właściwości 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przystą-
piło 74 osoby. ◾

Fot. A. Wiciejowska

Fot. M. WajdaFot. M. Wajda
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CZŁOWIEK, KTÓRY WSPÓŁTWORZYŁ 
WSPÓŁCZESNĄ HISTORIĘ POLSKI

CZĘŚĆ I WYWIADU
ROZMOWA Z DR. JÓZEFEM ZYCHEM, PIERWSZYM  

PREZESEM KRAJOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

Historia polskiego parlamentaryzmu odnotowuje cie-
kawy przypadek – posłem, który przeszedł wszystkie 
szczeble kariery parlamentarnej, jest Józef Zych z PSL. 
Czy może nam Pan powiedzieć jak to się stało?
To prawda, sytuacja jest wyjątkowa. Przez 27 lat nieprze-
rwanie, tj. przez 8 kadencji Sejmu RP, byłem posłem. W tym 
czasie trzykrotnie pełniłem obowiązki Wicemarszałka Sej-
mu RP, raz Marszałka Sejmu, dwukrotnie Marszałka Se-
niora, a  sześciokrotnie byłem przewodniczącym Komisji 
Sejmowych, w  tym Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 
Sprawiedliwości, Kontroli Państwowej oraz Nadzwyczaj-
nej do zmian w Ustawodawstwie. 

Jak to się stało, że Prezes Krajowej Rady Radców Praw-
nych trafił do Sejmu?
Działaczom samorządu radców prawnych zawsze zależało 
na tym, aby mieć swoje przedstawicielstwo w Sejmie. Jako 
członek PSL Odrodzenie wszedłem do Sejmu, choć na liście 
wyborczej miałem dopiero 13 lokatę. Dostałem aż 30 tys. 
głosów! Po 3 miesiącach zostałem wybrany, po Aleksan-
drze Bentkowskim, na Przewodniczącego Klubu PSL, który 
wówczas liczył 82 posłów.

W dniu 5 marca 1995 r. został Pan, niemal jednomyśl-
nie, wybrany Marszałkiem Sejmu, w którym zasiadali 
przedstawiciele ponad osiemnastu ugrupowań o bar-
dzo różnych poglądach politycznych? Jak zdołali osią-
gnąć porozumienie w sprawie wyboru Marszałka?
Rok 1995 rozpoczął się od ostrego konfliktu pomiędzy 
SLD a PSL, który to konflikt doprowadził do upadku rządu 
W. Pawlaka. W tej sytuacji uzgodniono wysunięcie na Pre-
miera J. Oleksego, a na Marszałka Sejmu RP mnie. Na 405 
głosujących 402 było za mną, a 3, w tym ja, wstrzymało się 
od głosowania.

Jako Marszałek Sejmu, a zarazem Przewodniczący Zgro-
madzenia Narodowego, odegrał Pan ważną rolę zarówno 

w stosunkach wewnętrznych, jak i w polityce zagranicz-
nej. Kierował Pan pracami Zgromadzenia Narodowe-
go nad Konstytucją z 2 kwietnia 1997 r., a na oryginale 
uchwalonej przez Zgromadzenie Konstytucji widnieje 
podpis Pana. To historyczny dokument i  historyczny 
podpis.
Zgodnie z  praktyką parlamentarną, Konstytucję opraco-
wuje się w trzech oryginałach. Jeden egzemplarz pozosta-
je w aktach Zgromadzenia Narodowego, drugi przekazu-
je się Prezydentowi RP, a trzeci otrzymuje Przewodniczący 
Zgromadzenia Narodowego. W ten sposób stałem się po-
siadaczem oryginału Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., co 
bardzo sobie cenię. 

Prace nad Konstytucją trwały 7 lat. Były niezwykle trud-
ne nie tylko dlatego, że projektów Konstytucji było aż 7, 
ale i tamten czas oraz duże rozdrobnienie polityczne nie 
sprzyjały pracom.

Fot. K. Szurek
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To prawda. Trzeba dużo czasu poświęcić, aby opowie-
dzieć o przebiegu prac nad Konstytucją, bez pomijania ca-
łej prawdy o tym procesie. Może kiedyś do tego wrócimy.

Gdy obejmował Pan urząd Marszałka Sejmu RP, Sejm 
cieszył się poparciem społecznym trzydziestu pię-
ciu procent społeczeństwa, ale Pan osobiście miał aż 
sześćdziesiąt procent poparcia. To duża różnica. Gdy 
w 1997 r. kończyła się kadencja Sejmu, cieszył się on po-
parciem społecznym w ilości sześćdziesięciu pięciu pro-
cent, ale Panu znowu przybyło: miał Pan aż siedemdzie-
siąt sześć procent poparcia. Imponujący wynik. Te liczby 
oznaczały ogromny skok zaufania do Sejmu i  Pana…
Niewątpliwie wpływ na taką ocenę miała systematycz-
na i  ciężka praca Sejmu w  najtrudniejszych sprawach, 
a przede wszystkim nad Konstytucją.

Z badań CBOS z 1996 r., a więc po roku Pana urzędo-
wania na stanowisku Marszałka Sejmu, wynikało, że 
– zacytuję – „Ufamy Zychowi i Kwaśniewskiemu” (ów-
czesnemu Prezydentowi), przy czym Panu ufało sie-
demdziesiąt sześć procent, zaś A.  Kwaśniewskiemu 
mniej, bo sześćdziesiąt dziewięć procent. W  sierpniu 
tegoż roku PAP napisała: „W lipcu największym zaufa-
niem obdarzono Józefa Zycha.” Podobno w  historii 
Polski nie zdarzyło się, aby w rankingach społecznego 
zaufania marszałek Sejmu był na pierwszym miejscu 
i wyprzedzał Prezydenta.
No, cóż, nic nie przychodzi za darmo. Trzeba się było do-
brze napracować, mówię o Sejmie i o sobie, aby zasłużyć 
na tak wysokie zaufanie.

2 marca 1996 r. prawniczy tygodnik „Prawo i Życie” za-
mieścił obszerny artykuł pt. „Rok marszałka Zycha”, 
w którym informował, że 21 lutego 1996 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia Panu nagrody „Prawa i  Życia” 
za  prawość w  życiu publicznym. Kapitułę, która przy-
znała Panu nagrodę, stanowili, między innymi, wybit-
ny prawnik i  były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. 
Ewa Łętowska, Ryszard Pieńkowski – wydawca „Pra-
wa i  Życia”, Stanisław Podemski – wybitny publicysta 
prawniczy, a popierał Jerzy Giedroyć, redaktor „Pary-
skiej Kultury”. Kapituła podkreślała, że osobą, która 
strzegła prestiżu polskiego państwa i prawa najgodniej, 
najlepiej i najskuteczniej jest J. Zych, Marszałek Sejmu 
RP. Napisano: „W przyznaniu tej nagrody J. Zychowi wi-
dzimy jego rolę w umacnianiu prestiżu Sejmu RP, widzi-
my kompetencję i ogromną wiedzę prawniczą, a także 
sposób i  styl kariery politycznej, która nie jest drogą 
na skróty.” Przebywająca wówczas zagranicą prof. Ewa 
Łętowska motywowała ten wybór następująco: „W na-
szych czasach i na takim stanowisku! być Rzymianinem 
nie jest łatwo. Tym większy szacunek dla tych, którzy się 
o to starają. Cnota w brudnych wyborach klęski niezna-
jąca, nieskalanymi niby klejnoty jaśnieje, nie przyjmuje 

wyborów, ni ich nie odtrąca, według tego z której stro-
ny wieje wiatr.” Jerzy Giedroyć, twórca „Paryskiej Kul-
tury” napisał z kolei, że J. Zych niewątpliwie zasługuje 
na tę nagrodę. Józef Okolski – dziekan Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślił: „Siła dzisiej-
szego zwycięzcy Konkursu, Marszałka Zycha, polega na 
umiłowaniu prawa i szacunku do prawa.” Prof. Aleksan-
der Łuczak – Wicepremier i przewodniczący KBN, dodał: 
„W osobie Marszałka Zycha uhonorowany został poli-
tyk, który w  swojej działalności kieruje się zasadami 
prawa i praworządnością. Ten ostatni rok określiłbym 
rokiem Zycha z tego między innymi względu, że Mar-
szałek nadał Parlamentowi wyraz publicznej obecno-
ści. W bardzo trudnej sytuacji politycznej potrafił obro-
nić pozycję Parlamentu jako gwaranta demokracji.” 
Prof. Tadeusz Zieliński – Rzecznik Praw Obywatelskich, 
powiedział: „Marszałek Zych pokazał na swoim stano-
wisku wiele godności, obiektywizmu, znawstwa prawa. 
Jest to wybitny parlamentarzysta, który potrafi godzić 
ludzi.” Zofia Kuratowska – Marszałek Senatu, powie-
działa: „Marszałek Józef Zych szczególnie w  ostatnim 
okresie pokazał swoją samodzielność myślenia i nie od-
szedł nawet na krok od wybranej drogi.” Co można po-
wiedzieć – wspaniałe laurki! Na pewno było Panu miło, 
także dlatego, że na wręczenie nagrody przybyli pre-
mierzy, ministrowie, parlamentarzyści, publicyści i na-
ukowcy, i szczególnie uznani prawnicy, oraz że wszyscy 
oni jednomyślnie uznali, że nagrodę otrzymała osoba 
najgodniejsza.
Tak, oczywiście! Ale to także zobowiązywało i mobilizowało.

Rok Marszałka Zycha na tym się nie skończył. Mię-
dzynarodowa organizacja InterProm przyznała Panu 
szczególne wyróżnienie – uznała Pana za „Parlamen-
tarzystę Roku 1996” i  przyznała Panu  złotą gwiazdę 
z brylantem.
To też było tyleż przyjemne, co zobowiązujące. 

Nie tylko w sprawach wewnętrznych, ale również w po-
lityce zagranicznej, a zwłaszcza w dążeniu do przyjęcia 
Polski do NATO i Unii Europejskiej, odegrał Pan zna-
czącą rolę. Przypomnijmy, że w procesie ubiegania się 
przez Polskę o przyjęcie do NATO to Pan, po raz pierw-
szy od 200 lat, został zaproszony jako Marszałek Sej-
mu do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Prowadził 
Pan tam ważne rozmowy z  Komisjami Spraw Zagra-
nicznych oraz Obrony Narodowej. Można powiedzieć, 
że był to zaszczyt dla obu stron.
Rzeczywiście, to była bardzo ważna wizyta, tym bardziej, 
że bezpośrednio z Kongresem nie rozmawiali ani ówczesny 
Prezydent, ani Premier. 

Jako Marszałek Sejmu musiał Pan także przekonać 
Parlament Europejski oraz parlamenty państw człon-
kowskich UE, że Polsce po prostu należy się miejsce 



Nr 1/2019 Nie tylko o prawie 11

WYWIAD

w Unii Europejskiej. W jaki sposób zabiegał Pan o to 
poparcie?
Po podpisaniu przez ówczesnego Premiera Waldemara 
Pawlaka wniosku o przyjęcie Polski do UE, Sejm wziął na 
siebie konieczność przekonania Parlamentu Europejskie-
go oraz parlamentów państw członkowskich o słuszności 
naszych starań. Sejm stał się miejscem spotkań przewod-
niczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczących 
parlamentów państw UE, ale także przewodniczących par-
lamentów Europy Środkowej i  Wschodniej, które zamie-
rzały się ubiegać o  członkostwo w  UE. Działania te były 
prowadzone na najwyższym poziomie. Świadczy o  tym 
chociażby list, który po naradzie jaka odbyła się w Warsza-
wie 4–5 grudnia 1995 r., skierował do mnie Klaus Hänsch, 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który uczest-
niczył w tej naradzie. Przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego pisał w nim: „Szanowny Panie Marszałku, chciałbym 
serdecznie podziękować za zorganizowanie i pokierowa-
nie Konferencją Przewodniczących Parlamentów w  War-
szawie. Poprzez Twoją doskonałą organizację i duże osobi-
ste zaangażowanie, Konferencja zakończyła się ogromnym 
sukcesem. Dzięki temu ustanowiłeś wysoki poziom. Będzie 
mi trudno przy naszym następnym spotkaniu w Brukseli 
osiągnąć to samo.” Tenże Klaus Hänsch we wstępie do mo-
jej książki „Trudna lekcja demokracji” napisał m.in.: „Można 
stwierdzić, że wraz z wstąpieniem Polski do UE Europa wró-
ciła do swoich korzeni. W tym historycznym wydarzeniu 
miało udział wiele osób, zarówno ze wschodu, jak i z za-
chodu, niewątpliwie jednym z nich jest Józef Zych. Przyczy-
nił się do tego, że demokracja w Polsce znajduje się w do-
brym stanie, bowiem przestrzeganie demokratycznego 
ładu i porządku w państwie jest dla niego najważniejsze.”

Pańska książka „Trudna lekcja demokracji” miała już 
5  wydań. To świetny wynik, jak na czasy wzajemnej 
nieufności polityków. Pan radził sobie od początku 
świetnie nawet z politykami o bardzo odmiennych po-
glądach. Jak Pan to robił?
Nigdy nie było łatwo, ale jakoś dawałem sobie radę. Przy-
pomnę, że w roku 2005, kiedy wybory wygrał PiS, pełniłem 
rolę Marszała Seniora. PiS, który miał prawo do obsadzenia 
stanowiska Marszałka Sejmu, zaproponował je mnie. Po-
wiem Panu, że zgodnie można robić różne rzeczy. Na przy-
kład 20 października w Krakowie odbywały się targi książki. 
I na tych targach Jarosław Kaczyński promował moją książ-
kę „Trudna lekcja demokracji”, a ja jego książkę „O dwóch 
takich”. Można? Można!

Inny przykład: w promocji książki prof. dr hab. Wojcie-
cha Szwajdlera „Józef Zych – na przekór losowi”, która od-
była się w Sejmie, udział przykładnie wzięli przedstawiciele 
wszystkich klubów poselskich i ugrupowań politycznych, 
m.in. ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, 
ale także Jarosław Kaczyński. Przybyli także goście zagra-
niczni: wspomniany już Klaus Hänsch, ale także Olivier Stirn, 
Minister w Kancelarii Prezydenta Francji. W czasie promocji 

powiedział on m.in.: „Na promocję książki W. Szwajdlera 
przybyłem nie tylko jako przyjaciel J.  Zycha, aby oddać 
mu należną cześć i szacunek, ale także jako przedstawiciel 
Francji, która zna i ceni działalność Marszałka na rzecz przy-
jaźni polsko-francuskiej oraz jego zaangażowanie w budo-
wę wspólnej Europy. Wieloletnia działalność J.  Zycha na 
tym polu została doceniona przez Prezydenta Jaquesa Chi-
raca, który w grudniu 1996 r. uhonorował go najwyższym 
francuskim odznaczeniem – Legią Honorową Wielkiego 
Oficera. Marszałek Zych przyjaźnił się i przyjaźni z wieloma 
znanymi francuskimi politykami. Wspomnę tutaj o Bernar-
dzie de Gaulle’u – bratanku wielkiego generała i prezyden-
ta. Ten zaszczyt spotkał także mnie.”

Przyznam się Panu, że 25 maja 2008 r. Prezydent Repu-
bliki Francuskiej skierował do Ministra Oliviera Stirna pismo, 
w którym czytamy: „Panie Ministrze, zechciał Pan, w związ-
ku z Pana podróżą do Polski, w czasie której przemawiał Pan 
w polskim Sejmie, przesłać mi książkę prof. Wojciecha Szwaj-
dlera poświęconą Panu Józefowi Zychowi, byłemu Marszał-
kowi Sejmu. Pragnę serdecznie podziękować za  ten miły 
gest, który bardzo doceniam oraz podkreślić, że z wielkim za-
interesowaniem zapoznałem się z sylwetką tej wybitnej po-
staci polskiego życia politycznego, którą mi Pan przybliżył.”

Ale to nie koniec. Inni zagraniczni politycy także doce-
nili moja pracę, co oczywiście, jest bardzo dla mnie miłe. 
Na przykład powiem, że Ołeksandr Moroz, Przewodniczą-
cy Rady Najwyższej Ukrainy, powiedział tak: „Zgadzam się 

Fot. Archiwum J. Zycha
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z myślą wypowiedzianą przez Pana Józefa Zycha podczas 
jego wystąpienia na posiedzeniu Rady Najwyższej Ukra-
iny w dniu 5 października 1995 r. o tym, że nowe stosunki 
są wcieleniem wieloletnich nadziei Polaków i  Ukraińców 
na zgodę, przyjaźń i  rozwój współpracy między naszymi 
państwami i narodami…”, i dalej „… Mogę przypomnieć 
zaangażowanie Pana Józefa Zycha w sprawę utworzenia 
polsko-ukraińskiego Forum, którego celem stał się rozwój 
organizacji państwowych. Kontynuacją tej działalności 
w nowym wymiarze jest utworzenie Zgromadzenia Parla-
mentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej.” Na zakończenie 
swojej wypowiedzi stwierdził: „Pan Józef Zych przeszedł 
ramię w ramię z Ukrainą i jej narodem długi odcinek drogi 
do integracji naszego kraju z Europą.” 

Podobnie miło napisał do mnie Česlovas Juršėnas, I Za-
stępca Przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej, w li-
ście z dnia 21 marca 2008 r. napisał m.in.: „Pragnąłbym wy-
razić satysfakcję, że na swej drodze życiowej miałem okazję 
poznać Pana osobiście, doświadczyć Pańskich wspaniałych 
cech osobowych i ogólnoludzkich. Dziękuję Panu za wkład 
na rzecz doskonalenia współpracy między Rzeczpospolitą 
Polską a Republiką Litewską.

Uważam także, iż dowodem sympatii dla mnie są słowa, 
jakie w liście do Wojciecha Taczanowskiego, Prezesa „Ja-
giellonia SA” z dnia 17 kwietnia 2008 r., Bernard de Gaulle 
napisał m.in.: „Żałuję bardzo, że z uwagi na mój stan zdro-
wia nie mogę skorzystać z Pańskiego zaproszenia i przyje-
chać do Polski, choć bardzo pragnąłbym wziąć udział w tej 
uroczystości z okazji wydania książki poświęconej mojemu 
przyjacielowi, Marszałkowi Sejmu Józefowi Zychowi.” 

Po Pańskiej wizycie w  Paryżu w  maju 1996  r. w  jednej 
z gazet napisano: „Prezydent Francji odprowadzając oso-
biście marszałka do samochodu wzbudził sensację w ca-
łej Europie. Ten gest nietypowy w protokole dyploma-
tycznym był wyrazem najwyższego uznania dla Zycha.”
Tak, to rzeczywiście była sensacja! Zgodnie z francuskim pro-
tokołem dyplomatycznym, Prezydent Francji odprowadza 
głowy państw na schody Pałacu Elizejskiego. A przecież mar-
szałek Sejmu nie jest głową państwa, lecz jest drugą osobą 
w Polsce. A jednak Prezydent Francji złamał zapis protokołu, 
podobnie jak kolejny, gdy udzielił wywiadu polskim dzien-
nikarzom przy samochodzie, do którego mnie odprowadził.

„Prezydent przez 24  godziny” to tytuły gazet, któ-
re ukazały się w  grudniu 1995  r., kiedy wygasł man-
dat Prezydenta Lecha Wałęsy, a nominat Aleksander 
Kwaśniewski nie został jeszcze zaprzysiężony na Pre-
zydenta. Wówczas jako Marszałek Sejmu, pełnił Pan 
obowiązki głowy państwa przez 24  godziny. Jak się 
Pan z tym czuł? Czy było to trudne?
Istotnie tak było, gdyż takie zasady wprowadziło polskie 
ustawodawstwo. Cóż, bez fałszywej skromności powiem, że 
nie było to szczególnie dla mnie trudne, wszak na co dzień 
zajmowałem się najważniejszymi sprawami w państwie.

A dlaczego nie chciał Pan kandydować na prezydenta 
w 1995 r. i odmówił kandydowania na premiera. Prze-
cież w  tamtym roku wyborczym był Pan najpopular-
niejszym polskim politykiem i  najwyżej ocenianym 
pod względem zaufania publicznego. Na 49 zarządów 
wojewódzkich PSL popierało Pana aż 48. To był abso-
lutny rekord! PSL trzykrotnie zwoływało Krajową Kon-
wencję Wyborczą licząc, że się Pan ugnie i zmieni zda-
nie. Pan jednak odmówił. Dlaczego?
Przyczyny podałem jasno i zamieszczono je w nr 1/2004 
pisma „Piast” w  rozmowie zatytułowanej „Grzech zanie-
chania”. Odpowiedziałem: „Moja odmowa kandydowania 
była podyktowana dobrze pojętym interesem państwa 
(w bardzo trudnym okresie). Była dla mnie bardzo trudna, 
ale zgodna z moją oceną sytuacji w państwie oraz zgodna 
z moim poczuciem odpowiedzialności za pełnioną funk-
cję.” Ponadto lubiłem Sejm, dobrze go znałem i czułem się 
w nim jak ryba w wodzie. Nie mogłem także opuścić po-
słów wszystkich opcji, którzy mi ufali i dawali wyraz sympa-
tii. W Sejmie można zrobić bardzo dużo dobrego dla spo-
łeczeństwa.

A czy pamięta Pan co w 1995 r., już pod odmowie kan-
dydowania, w czasie wręczania Panu dyplomu „Czło-
wieka i  parlamentarzysty roku” powiedział do Pana 
znany publicysta Bohdan Tomaszewski?
Pamiętam. Powiedział: „Panie Marszałku, aby Pan kiedyś 
nie odpowiadał za grzech zaniechania.”

Mam przed sobą miesięcznik „Świat Elit” (nr 69/04/2008) 
i  na okładce zapowiedź publikacji „Józef Zych. Ikona 
polskiego Sejmu.”. W  wywiadzie autor zapytał.: „Pa-
miętamy, że spór o  rozwiązania konstytucyjne toczył 
się do ostatniej chwili. W jakiej sprawie najtrudniej było 
osiągnąć kompromis?” A Pan odpowiedział: „Rzecz ja-
sna w sprawie preambuły do Konstytucji oraz poprawki 
zgłoszonej przez PSL i UP, dotyczącej bezpłatnej nauki 
w szkołach wyższych.” Jeżeli Panu na to czas pozwoli, 
to do prac nad Konstytucją powrócimy w innym wywia-
dzie. A teraz przejdźmy do „największej przygody Pań-
skiego życia”, jak zatytułował Pan w książce „Trzynaście 
błogosławieństw – moje spotkania ze świętym Janem 
Pawłem II” jeden z rozdziałów. Książka doczekała się aż 
sześciu wydań. W wersji włoskiej wręczył Pan książkę 
papieżom Benedyktowi XVI oraz Franciszkowi. Jak już 
napisano, jest Pan jedynym polskim politykiem, który 
spotkał się z trzema kolejnymi papieżami.
To prawda. A  że spotkania ze  świętym Janem Pawłem II 
były przygodą mojego życia, to moja jednoznaczna ocena.

Jaki charakter miały spotkania ze świętym Janem Paw-
łem II?
Były to w zasadzie spotkania oficjalne. Papież żywo intere-
sował się wszystkim, co dotyczyło Polski, a zatem pracami 
nad projektem Konstytucji i nad konkordatem. Interesował 
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się także naszymi staraniami o przyjęcie do Unii Europej-
skiej oraz NATO, a także stanem naszego prawa i stosunka-
mi wewnętrznymi. Miałem także dwa prywatne spotkania 
z Janem Pawłem II.

O znaczeniu tej książki świadczyć może fakt, że wstęp 
do niej napisali: ówczesny Nuncjusz Apostolski w Pol-
sce Celestino Migliore oraz arcybiskup Józef Kowal-
czyk, Prymas Polski, a także Stefan Frankiewicz, Am-
basador RP przy Stolicy Apostolskiej w  latach 1995 
– 2001. Prymas Józef Kowalczyk napisał we  wstępie 
m.in.: „Ta książkowa publikacja pozwala czytelnikowi 
zapoznać się nie tylko z osobą i posługą papieską Jana 
Pawła II oraz jego zatroskaniem o Kościół Powszechny, 
który jest w Polsce, ale także przybliżyć czytelnikowi 
kontakty Marszałka Józefa Zycha z  Ojcem Świętym, 
podyktowane wspólną troską o dobro Ojczyzny, o jej 
rozwój, o poszanowanie godności każdego człowieka 
i  podstawowej komórki życia społecznego, jaką jest 
rodzina, o pokój i poprawny nowoczesny zapis Konsty-
tucji. O Konkordat, który reguluje stosunki państwo – 
kościół w Polsce. Podziwu godna jest troska Marszał-
ka Józefa Zycha, aby odpowiedzialne sprawowanie 
urzędu w strukturach władzy ustawodawczej przyczy-
niało się do rozwoju demokracji w  naszej Ojczyźnie, 

poszanowania godności każdej osoby ludzkiej, jasne-
go określenie jej praw i  obowiązków, tworzenia no-
wej świadomości w demokratycznym społeczeństwie, 
właściwego rozumienia i respektowania zasady spra-
wiedliwości społecznej i  poszanowania wolności re-
ligijnej – wolności przekonań, sumienia i  wyznania.” 
W tej samej książce ks. biskup Stefan Regmunt, biskup 
zielonogórsko-gorzowski, pisze m.in.: „Kościół w Pol-
sce pamięta o jego działaniach mających na celu do-
prowadzenie do ratyfikacji Konkordatu między Stoli-
cą Apostolską a  Rzeczpospolitą, jak również zabiegi 
podejmowane we współpracy z abp Józefem Michali-
kiem, Przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Kon-
ferencji Episkopatu Polski, zmierzające do umieszcze-
nia w  preambule Konstytucji odniesienia do imienia 
Boga, do wprowadzenia do ustawy zasadniczej zapisu 
o ochronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci.” A Stefan Frankiewicz, Ambasador przy Stoli-
cy Apostolskiej, powiedział m.in.: „Dobrze pamiętam 
dość częste przyjazdy do Watykanu Marszałka Sejmu 
RP Józefa Zycha w  połowie lat 90. ubiegłego wieku. 
Z szacunkiem przyjmowano tam prezentowane przez 
niego próby wyjścia z  konkordatowego impasu. (…) 
Wiedziano wszak, że rozsupłanie konkordatowego 
węzła w przypadku Marszałka Zycha to nie tylko kwe-
stia stricte polityczna, (…) ale sprawa absorbująca go 
także jako człowieka blisko związanego z Kościołem. 
Z tego wszystkiego zdawał sobie w pełni sprawę rów-
nież Jan Paweł II, który podczas spotkań z Józefem Zy-
chem okazywał mu zawsze serdeczność i zaufanie.”
W  powołanej książce zajmuję się rolą papieża jako gło-
wy kościoła, ale przede wszystkim głowy państwa waty-
kańskiego i polityka, oraz jego rolą w zabieganiu o pokój, 
o niezawisłość Polski, o prawa człowieka. Tego nie uda się 
przedstawić w krótkim wywiadzie.

Panie Marszałku, prześledziliśmy pokrótce Pańską 
działalność polityczną i parlamentarną, a przecież Pan 
jest aktywnym prawnikiem – doradcą Zarządu Polskiej 
Izby Ubezpieczeń oraz publicystą prawniczym. Tylko 
w ciągu lat 2016–2018 napisał Pan 4 książki o ustala-
niu szkód osobowych, a zwłaszcza zadośćuczynieniu. 
Książka „Dochodzenie zadośćuczynienia w  polskim 
systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo sądowe) 
liczy 639 stron (Warszawa, PIU 2016), a najnowsza „Za-
dośćuczynienie. Komu? Kiedy? Ile?” 475 stron (Warsza-
wa, Apostolicum 2018). W  bibliografii doliczyłem się 
52 Pańskich publikacji. To ogromny i uznany dorobek. 
Budzi respekt i szacunek.
Tak się składa, że na ubezpieczeniach się znam. W I kwar-
tale 2019 r. ukaże się moja najnowsza książka, która będzie 
faktycznie bankiem orzecznictwa sądowego począwszy 
od 1951 r. w sprawach dotyczących szkód osobowych. ◾

Rozmawiał: r. pr. Bartosz Opaliński 

Fot. Archiwum J. Zycha
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DLACZEGO WŁAŚNIE  
NA PRZEKÓR LOSOWI?

ROZMOWA Z PROF. DR HAB. WOJCIECHEM SZWAJDLEREM,  
AUTOREM KSIĄŻKI „JÓZEF ZYCH – NA PRZEKÓR LOSOWI”  

(„ŚWIAT ELIT”, NR (70) 05/2008)

Panie Profesorze, książka „Józef Zych – na przekór lo-
sowi” to właściwie pozytywne podkreślenie roli Józe-
fa Zycha, jaką odegrał on na polskiej scenie politycz-
nej jako prawnik, parlamentarzysta, marszałek Sejmu. 
Dlaczego wybrał Pan właśnie taki tytuł?
O tym, jak ważną role na polskiej, a także europejskiej sce-
nie politycznej odgrywał i odgrywa Józef Zych, świadczą 
dokumenty oraz wypowiedzi tak znakomitych polityków 
jak Bronisław Komorowski (w  czasie promocji książki), 
Klaus Hänsch, Bernard de Gaulle, Ivan Gašparovič – pre-
zydent Słowacji, Oleksandr Moroz – przewodniczący Rady 
Najwyższej Ukrainy, czy też abp Józef Kowalczyk, nuncjusz 
apostolski w Polsce, Jerzy Stepień – Prezes Trybunału Kon-
stytucyjnego, a  także Ryszard Kalisz. To prawda, że Zych 
ma niepodważalne zasługi dla prac nad obowiązująca Kon-
stytucją RP, dla torowania drogi do Unii Europejskiej czy 
NATO, a także na polu utrwalania w Polsce demokracji. Jó-
zef Zych mógłby jednak wiele więcej zdziałać, gdyby w kil-
ku sytuacjach nie poszedł na przekór losowi. Najbardziej 
znany przykład to wybory prezydenckie w 1995 roku. Zych 

jako Marszałek Sejmu RP cieszył się najwyższym uznaniem 
społecznym. Pierwszy w rankingach popularności i zaufa-
nia społecznego. Los, który w przenośni posłużył się PSL-
-em i społecznymi oczekiwaniami, niejako „pchał” Józefa 
Zycha do wyborów prezydenckich. Jak dowodzą fakty, 
polityk ten we wspomnianych wyborach miał dużą szan-
sę zostania prezydentem, o czym wiedział, jednak poszedł 
właśnie na przekór losowi, nie startował – czym zresztą 
naraził się swojej partii i wielu Polakom. Zych mógł zostać 
prezesem PSL przed Waldemarem Pawlakiem, ale odmó-
wił. Mimo tego, że miał duże szanse na wygraną. Kto wie, 
jak potoczyłyby się losy PSL-u, a także Polski, gdyby przy-
jął tę godność. Po rezygnacji Waldemara Pawlaka z funkcji 
premiera to stanowisko proponowano Józefowi Zychowi. 
Zachowały się dokumenty z koalicyjnej narady nocnej na 
Parkowej w tej sprawie. Mógł zostać premierem rządu, ale 
odmówił. Miał dobre zadatki na dziennikarza, dostał się na 
Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego, ale 
zrezygnował. Czy to nie wystarczy, aby postawić taką tezę, 
że ten polityk dokonuje decyzji na przekór losowi?

Czy może Pan powiedzieć, jak przebiegała praca nad 
książką?
To był niezwykły, ale sympatyczny wysiłek. Zbadanie po-
nad 10  tys. materiałów źródłowych w  kraju i  za  granicą. 
Wielogodzinne rozmowy z Klausem Hänschem, czołowymi 
polskimi prawnikami, parlamentarzystami i naukowcami. 
Z księżmi i biskupami. Dziesiątki dni spędzonych w Sejmie, 
a także w Zielonej Górze i Brukseli. Rzecz jasna, towarzy-
szenie Józefowi Zychowi w  działalności parlamentarnej 
i poselskiej oraz niekończące się rozmowy i konfrontacje 
dokumentów. Nieocenione usługi oddali mi także Jerzy 
Szymanek, były dyrektor gabinetu Marszałka Sejmu, i Ali-
cja Snaczke, wieloletnia współpracownica Zycha jako Mar-
szałka i Wicemarszałka Sejmu RP. Szczególna rola przypa-
dła także dr Jerzemu Majchrzakowi, redaktorowi wydania. 
Niezwykle pomocny był mi bratanek Józefa Zycha, Wiesław 
Zych, a także Marek Przybylski, przyjaciel Józefa Zycha. 

Wojciech Szwajdler; fot. Andrzej Romański,  
https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20150911110713

https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20150911110713
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Badając życiorys Józefa Zycha, zapewne ustalił Pan, 
w jakich środowiskach w Polsce polityk ten cieszy się 
uznaniem?
Właściwie we wszystkich. Józefa Zycha cenią rolnicy, gór-
nicy, prawnicy i  parlamentarzyści. Księża, biskupi i  kar-
dynałowie. Nie trzeba sięgać daleko. Na promocję książ-
ki do Sejmu przybyli zarówno znani prawnicy, posłowie 
ze wszystkich ugrupowań parlamentarnych, jak i naukow-
cy. Wśród obecnych były takie postacie jak Bronisław Ko-
morowski, Jarosław Kaczyński, Jarosław Kalinowski, Ry-
szard Kalisz, Stanisław Żelichowski i wielu innych.

W jakich państwach bohater Pana książki jest najbar-
dziej znany i ceniony?
W  jednym z  wywiadów udzielonych pismu „Za  miedzią” 
Klaus Hänsch powiedział, że Józef Zych jest dobrze znany 
zarówno w Brukseli, Berlinie, Paryżu, Wiedniu, jak i w Rzy-
mie. Cenią go Ukraińcy, Litwini, Słowacy. Znany jest także 
w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Bije rekordy 
popularności i uznania we Francji, o czym tak pięknie w li-
ście z okazji promocji książki napisał wielki przyjaciel mar-
szałka, Bernard de Gaulle (bratanek wielkiego generała). 

Jakie osiągnięcie Józefa Zycha w  działalności parla-
mentarnej uznałby Pan za najważniejsze?
Na pierwszym miejscu postawiłbym prowadzenie prac 
nad obowiązującą konstytucją. Józef Zych pełnił wówczas 
obowiązki przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego 
i prowadził obrady Zgromadzenia, które uchwaliło Konsty-
tucję. To jego podpis figuruje pod oryginałem uchwalonej 
Konstytucji RP. Zasługi tego polityka dla Konstytucji pole-
gają głównie na tym, że w sytuacji niezwykle skompliko-
wanej (siedem projektów Konstytucji) potrafił prowadzić 
konsultacje zarówno z Konwentem Świętej Katarzyny, jak 
i z Solidarnością, która zgłosiła swój projekt. 

A co z Sejmem?
Gdy Józef Zych 5 marca 1995 roku obejmował stanowisko 
Marszałka Sejmu, Sejm cieszył się 35% poparciem spo-
łecznym. Kiedy w 1997 roku kończyła się kadencja Sejmu, 
a tym samym i marszałka, Sejm cieszył się 60% poparciem 
społecznym, a Józef Zych był najpopularniejszym polskim 
politykiem.

Wspomniał Pan, że wiele kwestii opisanych w książce 
konsultował Pan z Józefem Zychem. Kiedy Józef Zych 
przeczytał cały tekst książki?
O ile wiem wtedy, gdy książka była już w druku.

Czy były przypadki, np.  w  czasie konsultacji niektó-
rych kwestii omawianych w książce, że Józef Zych in-
terweniował w Pańskie pomysły i stwierdzenia?
Józef Zych był przeciwny, generalnie rzecz biorąc, nega-
tywnym ocenom polityków, jeżeli nawet sobie na to zasłu-
żyli, a także omawiania spraw niedostatecznie udokumen-
towanych. Kiedy zamierzałem poddać krytyce postawę 
ówczesnych prezesów PSL za  nieroztropne postępowa-
nia w sprawie tzw. afery Rywina oraz postawy klubu PSL 
w V kadencji w sprawie propozycji, aby Marszałkiem Sejmu 
został ludowiec Zych (klub wypowiedział się w tej sprawie 
negatywnie), to wówczas Józef Zych był wyraźnie prze-
ciwny. Nie podzielałem jego poglądu. Uznałem, być może 
nawet zbyt łagodnie, że w imię prawdy historycznej oczy-
wistych faktów, które miały istotne znaczenie, nie należy 
pomijać.

O książce napisano i powiedziano już wiele dobrego, 
cieszy się ona dużą popularnością. 
O popularności jej świadczy fakt, że o spotkanie z Józefem 
Zychem zabiegają dyplomaci innych państw, uczelnie i bi-
blioteki. Najbliższa promocja odbędzie się w Paryżu i Zie-
lonej Górze. Na promocję czeka także Leżajsk. Właściwie 
to nie jest promocja książki, lecz okazja do spotkania się 
z bohaterem mojej książki.

Dziękuję za rozmowę. ◾

Rozmawiała: Anna Szyc

Fot. https://www.wimbp.gorzow.pl/szwajdler-wojciech-jozef-
-zych-na-przekor-losowi-5494/
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NADZWYCZAJNY KRAJOWY  
ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH  

OCZAMI DELEGATA 
ROZMOWA Z RADCĄ PRAWNYM Z OIRP W RZESZOWIE,  

TADEUSZEM FILOCHĄ, DELEGATEM OBECNYM  
NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE RADCÓW  

PRAWNYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2018 W WARSZAWIE 

Jest nam ogromnie miło, że zgodził się Pan na rozmo-
wę, gdyż dzięki wieloletniemu doświadczeniu i  pracy 
na rzecz samorządu radców prawnych oraz wielkiemu 
zaangażowaniu w tworzenie jego struktur, Pana uwa-
gi i opinia na temat Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Radców Prawnych z pewnością okażą się bardzo cenne 
i wartościowe dla całego środowiska radców prawnych. 
Zatem, przechodząc już do meritum, jak wspomina Pan 
to niecodzienne wydarzenie, jakim był Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Radców Prawnych w warszawskim hote-
lu Sofitel Victoria? 
Już z uwagi na sam sposób zwołania Nadzwyczajnego Kra-
jowego Zjazdu Radców Prawnych można uznać, że było 

to wydarzenie szczególne. Zdarzyło się po raz pierwszy, 
że Zjazd został zwołany w trybie art. 58 ust 1 pkt 3 ustawy 
o radcach prawnych, tj. na wniosek co najmniej 1/3 rad okrę-
gowych izb radców prawnych. Tryb ten zobowiązuje Krajo-
wą Radę Radców Prawnych do zwołania Nadzwyczajnego 
Zjazdu w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Na 
Zjeździe poprzez aklamację podjęta została uchwała z okazji 
stulecia odzyskania niepodległości, wybrano komisję, która 
stwierdziła prawomocność zjazdu do podejmowania wiążą-
cych uchwał, wybrano też władze zjazdu. Zgodnie z regula-
minem władze te poddały pod głosowanie proponowany 
przez wnioskodawców zwołania zjazdu porządek obrad. 
Porządek ten został jednakże odrzucony przez delegatów. 
Zjazd tym samym został zakończony.

Czy decyzja delegatów o odrzuceniu zaproponowane-
go porządku obrad nie była wyrazem nielojalności wo-
bec wnioskodawców postulujących zwołanie Nadzwy-
czajnego Zjazdu?
Absolutnie nie, wprost przeciwnie! Przecież delegaci mogli 
po odrzuceniu przedstawionego porządku obrad zapro-
ponować odmienny porządek i podjąć uchwały odmienne 
od wnioskowanych. Nie zrobili tego właśnie powodowa-
ni lojalnością wobec tych, którzy wnioskowali o zwołanie 
zjazdu. Jednakże oceniając merytorycznie zaproponowa-
ny porządek obrad, żaden z jego punktów nie uzasadniał 
pilności zwołania nadzwyczajnego zjazdu. 

Czy to oznacza, że Pana zdaniem nie istniała potrzeba 
zwoływania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rad-
ców Prawnych?
Nie istniała, gdyż w  proponowanym na Nadzwyczajny 
Zjazd porządku obrad nie znalazły się zagadnienia uza-
sadniające pilność i konieczność jego zwołania. Natomiast r. pr. Tadeusz Filocha; fot. K. Szurek
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była tam propozycja zmiany reguł wyborczych, czego nie 
można robić między zjazdami, przy tym wręcz kuriozalnym 
pomysłem była propozycja zmniejszenia ilości delegatów 
z  izb o  większej liczbie członków. Tym samym, rzekomo 
w imię demokracji, chciano pozbawić biernego i czynne-
go prawa wyborczego radców prawnych z liczebniejszych 
izb, a więc tylko ze względu na miejsce zamieszkania! Na-
wet w czasach tzw. „demokracji socjalistycznej” takie po-
mysły się nie pojawiały. 

Z kolei propozycje poruszone w pkt 1 proponowanego 
porządku obrad, dotyczące spraw organizacyjno-wybor-
czych (projekt 20.10) powinny były najpierw być przedys-
kutowane w  izbach, gdzie wypracować należało odpo-
wiednio takie lub inne stanowiska. Te zaś z kolei należałoby 
przedłożyć zjazdowi zwołanemu w trybie zwykłym i tam 
poddać pod głosowanie. Zjazd bowiem nie jest miejscem 
na rozpoczynanie dyskusji, ale na jej zakończenie po-
przez podjęcie decyzji w trybie uchwał. 

Tak więc odrzucenie porządku obrad zaproponowa-
nego w takim kształcie należy potraktować nie tylko jako 

decyzję doraźnie trafną, ale perpektywicznie jako prze-
strogę, aby w przyszłości w sprawach nie mających cha-
rakteru pilnego i nie ograniczających samorządności rad-
cowskiej, nie wnioskować o zwoływanie nadzwyczajnego 
zjazdu. 

Należy wyrazić nadzieję, że po opadnięciu emocji, jakie 
ten zjazd wywołał, nastąpi u wszystkich jego uczestników 
refleksja i namysł nad tym, jakie okoliczności mogą uza-
sadniać zwoływanie nadzwyczajnych krajowych zjazdów. 
Takie ustalenia byłyby z wielkim pożytkiem dla przyszłości 
naszej korporacji. 

Co sądzi Pan o  propozycji wnioskodawców, aby „za-
pewnić parytet ze względu na płeć i wiek we władzach 
samorządowych”?
Moim zdaniem, w tych izbach, gdzie prowadzona jest na-
leżycie, począwszy od aplikacji, działalność integracyjna, 
tam wybiera się najlepszych kandydatów, nie oglądając się 
na parytety. Tam, gdzie brak integracji, trzeba rozpocząć jej 
wypracowywanie, nie czekając na wytyczne zjazdu. 

Stanowisko dotyczące 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przyjęte przez aklamację  
podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2018 r.
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Czy podziela Pan stanowisko, że z uwagi na odrzuce-
nie przez delegatów proponowanego porządku obrad 
można uznać, że Zjazd się nie odbył?
Tak jak wcześniej to przedstawiłem, zjazd odbył się zgodnie 
z prawem i obowiązującymi przepisami, dlatego też stwier-
dzenie, że „zjazd się nie odbył, został tylko otwarty i  za-
mknięty” lub adnotacja przy wystąpieniu byłego prezesa 
KRRP, Zenona Klatki, że wygłoszono go na zjeździe, „który 
się nie odbył”, uznać należy za przejaw frustracji u osób tak 
twierdzących, spowodowanej ich antypatią do części dele-
gatów, a nie bezstronną, rozważną oceną. Szkoda, bo ocze-
kiwałbym od byłych prezesów więcej dystansu i rzetelnej 
refleksji, chociażby na temat tego, jakie sprawy uzasad-
niają wnioskowanie o  zwołanie nadzwyczajnego zjazdu. 

Skoro propozycje wnioskodawców nie uzasadniały zwo-
łania Nadzwyczajnego Zjazdu, co w Pana ocenie uzasad-
niałoby jego zwołanie?
Sądzę, że taką sprawą mogłoby być np. złożenie w Sejmie 
projektu ustawy ograniczającej działanie, suwerenność 
i kompetencje samorządu, lub stwierdzenie przez komisję 
rewizyjną naszej korporacji ewidentnych nadużyć, w tym 
finansowych, dokonanych przez krajowe organy. W  trak-
cie 36  lat istnienia samorządu podejmowane były różne 
próby ograniczenia samorządności radcowskiej i nie po-
wodowało to wówczas potrzeby zwoływania zjazdu, gdyż 
próby te neutralizowane były dzięki działalności organów 
krajowych. 

W  tym miejscu należy wskazać, że władze samorzą-
dowe powinny się angażować wyłącznie w sprawy sa-
morządu radcowskiego i trzeba tę zasadę rozumieć 
zawężająco, nie rozszerzająco, także np. w procesie legi-
slacyjnym. Jest to uwaga ogólna, wypływająca z doświad-
czeń dotychczasowej działalności samorządu radcowskie-
go w dwóch ustrojach. Tylko obowiązkowa przynależność 
radców prawnych do korporacji stwarza szansę zapanowa-
nia nad jakością obsługi prawnej. Członkami społeczności 
radcowskiej są osoby o różnych poglądach i obowiązkiem 
władz samorządowych jest to uszanować. Stąd wypływa 
zasada samoograniczenia się władz samorządowych, za-
chowania pełnej neutralności w kwestii poglądów – i tak 
powinno pozostać. Radcowie mogą się wypowiadać i reali-
zować w sprawach politycznych czy światopoglądowych 
na innych forach, a nie na terenie korporacji.

Czy tworząc samorząd radców prawnych, spodziewał 
się Pan takiego sukcesu aplikacji radcowskiej?
Zakładaliśmy, i  to się sprawdziło, że jeśli będziemy pro-
wadzić solidną aplikację, to ludzie będą chcieli z niej ko-
rzystać. Istnienie samorządu pokazało też, jak ważna jest 
zasada zdrowej konkurencji, szczególnie w  kontaktach 
z naszym bratnim samorządem adwokackim. To radcowie 
jako pierwsi zajmowali się sprawami spółek handlowych, 
inkorporowali wszystkie nowości, które pojawiały się w no-
wym ustroju państwa. Wcześniej wszystkimi sprawami 

zajmowali się adwokaci i skoro nie mieli konkurencji, nie 
mieli również potrzeby doszkalania się w zakresie nowych 
spraw, które wcześniej nie występowały.

Z samorządem radców prawnych związany jest Pan od 
samego początku, był Pan jednym z jego twórców. Pa-
trząc z  perspektywy tych 36  lat istnienia samorządu 
o co powinny, według Pana opinii, dbać władze krajo-
we samorządu? 
Władze krajowe korporacji zawsze dbały i dbać powinny 
o utrzymywanie relacji z państwowymi władzami central-
nymi. Na przestrzeni lat różnie to bywało: z jedną władzą 
kontakty układały się lepiej, z inną gorzej, ale zawsze takie 
relacje były, czego efektem są – po wielu latach starań – 
i pełen status zawodowy, i pełna samorządność. 

Trzeba pamiętać, że celem nadrzędnym jest interes 
korporacji, ale przecież interes korporacji jest również 
interesem wymiaru sprawiedliwości. Naszą misją jest za-
pewnienie solidnej obsługi prawnej, stąd od początku kła-
dliśmy nacisk na szkolenia. Już po kilku latach działalności 
samorządu można było zobaczyć efekt szkoleń, gdy często 
słyszeliśmy nawet od sędziów, że wolą mieć za pełnomoc-
nika radcę prawnego, który może merytorycznie wnieść 
dużo do sprawy, nie popisując się jednocześnie przed 
klientem. Wobec tego w dalszym ciągu kładziemy nacisk 
na szkolenia i  mam nadzieję, że tak będzie dalej. Jedną 
z  najważniejszych spraw w  przyszłości, nieodczuwalną 
obecnie (tzw. płytki rynek usług), ale do której już obec-
nie trzeba się przyłożyć, jest specjalizacja zapewniająca na 
bardzo wysokim, fachowym poziomie obsługę prawną, 
umożliwiająca także dotarcie do wysoko wyspecjalizowa-
nego radcy przez radców z innych ośrodków.

W jakim kierunku w Pana ocenie powinny iść zmiany 
na aplikacji i w samorządzie?
Trudno mi to ocenić. To, co myśmy przed laty zakłada-
li, osiągnęliśmy: mamy pełny status zawodowy, łącznie 
z uprawnieniem do prowadzenia spraw karnych. Na pew-
no istnieje potrzeba szerszego dotarcia z tą informacją do 
społeczeństwa. 

Sądzę, że trzeba nadal dbać o  szkolenia, a  udzielając 
się społecznie należy popularyzować nasz zawód w spo-
łeczeństwie. Samorząd winien też zabiegać o  generalne 
uregulowanie w państwie problemu pomocy prawnej dla 
najbiedniejszych. Sprawa ta nie powinna opierać się wy-
łącznie, czy też głównie, na działalności charytatywnej sa-
morządów prawnych. Ponadto ważna jest też współpra-
ca z innymi samorządami, np. lekarskim, architektów itp., 
co umożliwia wymianę samorządowych doświadczeń, 
a  w  konsekwencji przyczynia się do rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. ◾

Rozmawiała: apl. rad. Iwona Kurzydło
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SPRAWA SZOGUNA, CZYLI  
O RODO W KANCELARII SŁÓW KILKA

Korytarz sądowy. Na korytarzu radca z teczką klienta czeka na rozprawę. Na teczce, czerwonym marke-
rem, dość sporą czcionką, nazwisko: Anna Kowalska, z dopiskiem „o zasiedzenie”, sygnatura akt sprawy 
i daty rozpraw. Ta teczka pod pachą pełnomocnika, o prowadzonej dziś sprawie radośnie informuje tak-
że przechodniów obok sądowego sklepiku oraz na parkingu. Może to całe zamieszanie z RODO jest nam 
jednak trochę potrzebne?

Pomijając teoretyczne rozważania na temat unijne-
go rozporządzenia (w  tym zasadności opracowy-
wania kilkudziesięciu stronicowych raportów analiz 

ryzyka i absurdalnej niekiedy treści zgód na przetwarza-
nie danych, które to zgody wyrażamy teraz zarówno przy 
podpisywaniu umów kredytowych, jak i  podczas wizyty 
u fryzjera), trzeba przyznać jedno: RODO zmieniło, a przy-
najmniej zmienić powinno, nasz sposób myślenia. Obecnie 
częściej zwracamy uwagę na to, komu powierzamy nasze 
dane osobowe. Dostrzegamy także jakie dane, za  naszą 
zgodą lub nie, są nam prezentowane. I dzieje się tak rów-
nież w ramach pracy zawodowej.

Pomimo wielu niedogodności, należy przyznać, że za-
mieszanie wokół RODO pozwoliło na uporządkowanie pew-
nych kwestii związanych z przetwarzaniem danych, zwłasz-
cza tych wrażliwych, do których niewątpliwie należą dane 
przekazywane profesjonalnym pełnomocnikom. Wdroże-
nie RODO w kancelarii powinniśmy zatem potraktować jako 
okazję do przeanalizowania i zreorganizowania zgromadzo-
nych zbiorów, a także ustalonych procesów. Wszystko to – 
dla usprawnienia i uporządkowania pracy w kancelarii. 

RODO czyli integralność i poufność

RODO kładzie nacisk, przede wszystkim, na szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo danych. Art. 5 ust. 2 lit. f RODO sta-
nowi, że – „dane osobowe muszą być przetwarzane w spo-
sób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w  tym ochronę przed niedozwolonym lub 
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpo-
wiednich środków technicznych lub organizacyjnych” (in-
tegralność i poufność). 

Obowiązek, wynikający z zasady integralności i pouf-
ności danych, nie jest jednak nowy i obowiązuje radców 

prawnych od lat. § 5 ust. 1 Regulaminu wykonywania zawo-
du radcy prawnego stanowi: 

Lokal kancelarii powinien odpowiadać wymogom god-
ności zawodu radcy prawnego oraz spełniać warunki 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie zawodu rad-
cy prawnego, w szczególności w zakresie przestrzegania 
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, zachowa-
nia poufności i bezpiecznego przechowywania doku-
mentów związanych ze świadczoną pomocą prawną. 

Stosownie natomiast do treści § 10 ust. 1 wymienione-
go Regulaminu: 

Radca prawny powinien zapewnić należyte warunki 
przechowywania dokumentów związanych z  prowa-
dzeniem sprawy, zabezpieczając je przed zniszczeniem, 
zaginięciem i przed dostępem osób niepowo łanych.

W  jaki sposób jednak realnie zagwarantować „nale-
żyte warunki przechowywania dokumentów”, o  których 
mowa w Regulaminie? Należy wdrożyć jakie „odpowiednie 
środki techniczne”, by to przechowywanie zgodne było 
z RODO? Art. 32 RODO podpowiada, że bezpieczeństwo 
to za pewnią:

a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
b) zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia 

poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów i usług przetwarzania;

c) zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia 
dostępności danych osobowych i dostępu do nich 
w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

oraz
d) regularne testowanie, mierzenie i  ocenianie sku-

teczności środków technicznych i organizacyjnych 
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

r. pr. Marta Witwicka-Dżugan
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RODO, czyli pseudonimizacja

Proces pseudonimizacji danych to przetwarzanie danych 
osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe zidenty-
fikowanie do kogo one należą bez dostępu do innych in-
formacji, pozwalających je rozszyfrować (tj. klucza). W za-
łożeniu proces pseudonimizacji powinien być odwracalny, 
co oznacza, że dane, które zostały „zaszyfrowane”, można 
odtworzyć za pomocą przyjętego schematu.

Wprawdzie rozporządzenie Rady Europejskiej i  Parla-
mentu z 2016 r. traktuje pseudonimizację jako narzędzie 
pomocnicze, które może, ale nie musi być wykorzystane 
przez administratorów danych, lecz w kancelarii narzędzie 
to jest niezbędne i kluczowe. Nawiązuję do poprawnego 
opisywania powołanych na wstępie teczek z aktami spra-
wy, których okładki mogą niechcący ujawniać dane osobo-
we, np. podczas wizyty innego klienta w kancelarii. 

Jedną chyba z  najczęstszych metod pseudonimizacji 
jest używanie skrótów nazw i inicjałów nazwisk klientów. 
Określonym kategoriom spraw lub grupie klientów można 
nadać także odrębny symbol lub nazwę, jeżeli nie pozwala 
ona na identyfikację, ale jest ona czytelna dla pracowni-
ków kancelarii. Należy przy tym pamiętać, że listy akt są-
dowych, zawierające pełne dane osobowe, nie powinny 
być przechowywane łącznie z tymi, które zostały podda-
ne pseudonimizacji – np. przez zawieszenie listy wszyst-
kich skatalogowanych akt na ścianie obok szafy z danym 
zbiorem. Jakkolwiek pseudonimizację danych pacjentów, 
dokonaną w jednej z przychodni, a polegającą na nadaniu 
każdemu z pacjentów pseudonimu „Szogun” czy „Mumi-
nek”, należy uznać za zbyt daleko idącą, a nawet narusza-
jącą standardy zawodowe, to jednak sama idea jest słuszna 
i prosta do wdrożenia. 

Drugim, jeszcze prostszym, środkiem zapewniającym 
ochronę danych w  omawianym aspekcie jest rezygnacja 
z prezentacji określonych informacji, które nie są potrzeb-
ne do identyfikacji danego zbioru. Jeżeli dla oznaczenia 
teczki czy segregatora wystarczające jest podanie nada-
nego wewnątrz kancelarii numeru kolejnego sprawy czy 
też sygnatury sądowej i inicjałów klienta, to na tych danych 
powinniśmy poprzestać. (Praktyka taka zgodna jest z inną, 
wynikającą z RODO, zasadą minimalizacji danych, która za-
brania zbierania i przetwarzania danych ponad niezbędną 
miarę).

Pseudonimizacja danych powinna być rozpatrywana 
jednak w  dużo szerszym aspekcie niż tylko opis teczek. 
Jako jeden z najprostszych i najtańszych środków sugero-
wanych przez RODO, powinna mieć zastosowanie w każ-
dym przypadku, w którym w danych okolicznościach okre-
ślone informacje mogą „przy okazji” zostać ujawnione 
osobom postronnym. 

Przykładem może tutaj być ogólnodostępny – bądź 
ulokowany w  widocznym miejscu – kalendarz spotkań/
rozpraw sądowych i  terminów lub praktykowany w wie-
lu kancelariach sposób opisywania zwrotek pocztowych, 

pozwalający na ich późniejsze dopasowanie do danej 
sprawy. 

RODO, czyli anonimizacja 

Od pseudonimizacji danych należy odróżnić ich anonimi-
zację, o której mowa w motywie 26 RODO. Zgodnie z nim 
zasady ochrony danych nie powinny mieć zastosowania do 
informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą 
się ze  zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania 
osobą fizyczną. Podobnie – do danych osobowych zano-
nimizowanych w taki sposób, że osób, których dane doty-
czą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można 
zidentyfikować. Anonimizacja polega przede wszystkim na 
całkowitym usunięciu tzw. identyfikatorów, np. imienia, na-
zwiska czy adresu zamieszkania, które umożliwiają identyfi-
kację klienta. Takiej anonimizacji powinny być poddawane 
wszystkie ogłoszenia dotyczące substytucji, publikowane 
na różnych portalach społecznościowych oraz inne dane 
dotyczące prowadzonych spraw sądowych, umieszczane 
przez prawników na prowadzonych przez nich blogach in-
ternetowych, na których opisują ciekawsze orzeczenia. 

Takiej też anonimizacji podlegać powinny wszystkie 
kserokopie książki nadawczej, które przedkładamy w są-
dzie na dowód doręczenia przesyłki pocztowej. Wciąż 
zdarza się że, obok „wykazania” faktu doręczenia spor-
nej przesyłki, pełnomocnicy „dowodzą” (zupełnie niepo-
trzebnie) nadanie kilku innych przesyłek do osób całkowi-
cie niezwiązanych ze sprawą. O anonimizacji należy także 
pamiętać przy powoływaniu się w  procesie na wydane 
w  identycznych sprawach orzeczenia sądowe, jeżeli po-
chodzą z naszych wewnętrznych zbiorów, a nie z progra-
mów prawniczych czy portali internetowych, na których 
zostały już zanonimizowane. Wszelkie dane osobowe po-
winny być także usuwane ze wzorów pism procesowych 
i umów, które w ramach koleżeńskiej współpracy, wymie-
niamy między kancelariami.

Pseudonimizację, lub nawet całkowitą anonimizację 
prezentowanych danych należy zapewnić także podczas 
rozmów telefonicznych prowadzonych w  miejscach pu-
blicznych, niezapewniających pełnej dyskrecji rozmowy. 
Podobnie należy postępować w ramach korzystania z pocz-
ty elektronicznej lub innych komunikatorów, nieposiadają-
cych certyfikatu SSL. Lege non distinguente – administrator 
danych zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa 
przetwarzania danych i dokumentów zarówno w wersji tra-
dycyjnej (papierowej), elektronicznej, jak i werbalnej.

Tego rodzaju niebezpieczeństw, możliwych do wyeli-
minowania poprzez prostą zmianę przyjętych w kancelarii 
praktyk, nie dostrzeżemy, jeżeli wdrożenie RODO ograni-
czymy jedynie do przyjęcia w kancelarii wzorcowych poli-
tyk i klauzul informacyjnych. Nie powinniśmy pomijać fak-
tycznego i rzeczowego audytu co do tego w jaki sposób 
i w jakiej formie przetwarzamy dane. ◾
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FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ  
NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W obecnej perspektywie finansowej (2014–2020) w budżecie Unii Europejskiej na finansowanie polityki 
regionalnej i polityki spójności przewidziano 351,8 mld euro, w tym dla Polski 82,5 mld euro, co stanowi 
ponad 23% budżetu zaplanowanego na ten cel. Polska otrzyma tym samym największą kwotę środków 
finansowych na rozwój regionalny spośród wszystkich państw członkowskich.

Środki przekazywane są za pośrednictwem funduszy, 
programów i  instrumentów finansowych. Do głów-
nych funduszy wspierających rozwój gospodarczy 

krajów Unii, zgodnie z celami strategii Europa 2020, moż-
na zaliczyć: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Największymi beneficjentami funduszy unijnych w  la-
tach 2014–2020 będą przedsiębiorcy oraz jednostki samo-
rządu terytorialnego. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o do-
finansowanie w  ramach Programu Inteligentny Rozwój 
m.in. na inwestycje, opracowanie i  wdrożenie innowacyj-
nych produktów lub usług, czy też współpracę z jednostka-
mi badawczo-rozwojowymi w celu rozszerzenia działalności 
na nowe rynki i ulepszenie swoich produktów1. O dotacje 
przedsiębiorcy mogą również się ubiegać w ramach Progra-
mu Infrastruktura i Ochrona Środowiska m.in. na popra-
wę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii2. Wsparcie finansowe przedsiębiorców 
jest również możliwe w ramach Programu Polska Wschod-
nia, m.in. na wsparcie działalności innowacyjnej i tworzenie 
procesu innowacji, wsparcie przedsięwzięć sieciowych, re-
alizowanych przez współpracujące przedsiębiorstwa, wy-
korzystanie wzornictwa w  tworzeniu innowacji, wsparcie 
w działalności zagranicznej3. Środki finansowe dla przedsię-
biorców zaplanowano również w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotacje dla osób 
młodych na  złożenie działalności gospodarczej, Rozwój 
Usług Sieciowych)4 oraz w  ramach Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych, przygotowanych oddzielnie dla każ-
dego województwa. Kancelarie prawne oraz prawnicy nie 

1 Więcej informacji: www.poir.gov.pl. 
2 Więcej informacji: www.pois.gov.pl. 
3 Więcej informacji: www.polskawschodnia.gov.pl. 
4 Więcej informacji: www.power.gov.pl. 

stanowią odrębnej grupy beneficjentów, dlatego środków 
finansowych na rozwój działalności należy poszukiwać 
wśród konkursów dedykowanych dla przedsiębiorców.

Obecnie nabór projektów jest prowadzony m.in. w ra-
mach konkursu ogłoszonego dla działania 1.4 Wsparcie 
MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Nabór projektów prowadzony jest od 
31 października 2018 do 28 lutego 2019. Planowany termin 
rozstrzygnięcia konkursu to 31 października 2019 r. Projek-
tu muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2021 r. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wspar-
cie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (status przed-
siębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny 
projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofi-
nansowanie), które spełniają następujące warunki:

1) posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i  Infor-
macji o  Działalności Gospodarczej lub do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2) prowadzące działalność gospodarczą w sposób zor-
ganizowany i ciągły na terenie województwa pod-
karpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, 
licząc wstecz od dnia złożenia wniosku dofinanso-
wanie i  uzyskujące przychody z  ww. działalności. 
W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może 
podlegać zawieszeniu.

Przedmiot dofinansowania obejmuje wsparcie projek-
tów mających na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rze-
czowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszo-
nych produktów lub usług. Zgodnie z regulaminem nowe 
produkty to m.in. usługi, które różnią się znacząco swoimi 
cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas 
wytwarzanych przez firmę. Z kolei ulepszenie istniejących 
produktów polega na zmianach materiałów, komponentów 
oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych pro-
duktów. Zalicza się do nich udoskonalenia pod względem 

apl. rad. dr Agnieszka Pieniążek

http://www.poir.gov.pl
http://www.pois.gov.pl
http://www.polskawschodnia.gov.pl
http://www.power.gov.pl
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specyfikacji technicznych, komponentów i  materiałów, 
wbudowanego oprogramowania lub innych cech funkcjo-
nalnych. Ulepszeniem nie jest udoskonalenie polegające je-
dynie na rutynowych zmianach/aktualizacji/modernizacji 
czy też zmianach wynikających jedynie z naturalnego po-
stępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych pa-
rametrów wyrobu czy usługi z punktu widzenia użytkowe-
go lub ekonomicznego. Wprowadzona zmiana powinna być 
zauważalna przez odbiorcę końcowego.

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, w wyniku realiza-
cji których, wdrożony produkt lub usługa będą charaktery-
zowały się innowacyjnością minimum na poziomie regionu 
(województwo podkarpackie). Dofinansowanie może być 
udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej. 
Infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu 
musi być zlokalizowana w  województwie podkarpackim. 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowa-
nie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele związane z wykonaniem projektu. Tytułem prawnym 
do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie pra-
wo własności lub prawo wieczystego użytkowania. Wsparcia 
nie otrzymają projekty, których celem realizacji jest najem, 
użyczenie, dzierżawa, oddanie w użytkowanie oraz przeka-
zanie w jakiejkolwiek innej formie infrastruktury nabytej lub 
wytworzonej w  ramach projektu. Infrastruktura powstała 
w wyniku realizacji projektu powinna być wykorzystywana 
wyłącznie przez beneficjenta pomocy. Pomoc może zostać 
udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu 
rozpoczną się po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury 

z nią związanej,
3) gospodarki odpadami,
4) infrastruktury uzdrowiskowej, turystyczno-rekreacyj-

nej realizowanej przez przedsiębiorców świadczących 
kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,

5) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomocy spo-
łecznej realizowane przez podmioty, o których mowa 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie5 (np. żłobki, żłob-
ki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobko-
we, domy pomocy społecznej, domy seniora),

6) infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych,
7) rozwoju sieci szerokopasmowych.
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofi-

nansowania projektu wynosi:
 ◾ dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydat-

ków kwalifikowanych,
 ◾ dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wydatków 

kwalifikowanych. 

5 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn. zm.), dalej: ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projek-
tu: 500 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowa-
nych projektu: 4 000 000 zł. Kwota przeznaczona na dofi-
nansowanie projektów w ramach konkursu to 72 000 000 zł. 

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie nale-
ży składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu 
Informatycznego znajdującego się pod adresem www.
gw.podkarpackie.pl. Dodatkowo należy złożyć wersję pa-
pierową wniosku o  dofinansowanie w  Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Podkarpackiego6.

Wsparcie pozadotacyjne

W ramach środków unijnych przewidziano również wspar-
cie w postaci pożyczek adresowanych dla przedsiębiorców, 
znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub re-
alizujących innowacyjne przedsięwzięcia. Dla przedsiębior-
ców z województwa podkarpackiego pożyczki udzielne są 
przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A oraz Lu-
belską Fundację Rozwoju. O pożyczki mogą ubiegać się mi-
kro, mali lub średni przedsiębiorcy, realizujący inwestycję na 
terenie województwa podkarpackiego, posiadający co naj-
mniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności 
na terenie woj. podkarpackiego, który zatrudnia nie więcej 
niż 250 pracowników i osiąga roczne przychody do 50 mln 
euro. Pożyczki udzielane są na rozwój firmy poprzez zakup 
środków trwałych również środków obrotowych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych, np. licencje, oprogramo-
wanie IT. W przypadku pożyczki standardowej (od 5 000 zł 
do 300 000 zł), oprocentowanie wynosi 1,85 % (oprocento-
wanie stałe), z jednoczesnym udzieleniem pomocy de mi-
nimis, okres finansowania wynosi do 5  lat z  możliwością 
6 miesięcy karencji. W związku z rozpatrzeniem i udziele-
niem pożyczki nie jest pobierana prowizja7.

Dotacje na zakładanie  
działalności gospodarczej 

Osoby planujące założenie działalności gospodarczej mogą 
się ubiegać o uzyskanie dotacji na jej założenie. Wsparcie 
to obejmuje dotację (wsparcie bezzwrotne), której mak-
symalna kwota nie przekracza sześciokrotności przecięt-
nego wynagrodzenia za  pracę, o  którym mowa w  art.  2 
ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia 
rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. Wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie 

6 Więcej informacji: www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wni-
oskow/ 

7 Więcej informacji: Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” 
S.A: www.marr.com.pl/RPO_III.html, Lubelska Fundacja Rozwoju: www.
biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-dla-podkarpacia. 

http://www.gw.podkarpackie.pl
http://www.gw.podkarpackie.pl
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/
http://www.marr.com.pl/RPO_III.html
http://www.biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-dla-podkarpacia
http://www.biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-dla-podkarpacia
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działalności gospodarczej może być uzupełnione o wspar-
cie pomostowe w postaci:

 ◾ indywidualnych usług doradczych o  charakterze 
specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 
12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 
(pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia fi-
nansowego wspomagająca rozwój działalności go-
spodarczej),

 ◾ pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 
nie większej niż równowartość minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na 

dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres 
od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej,

 ◾ wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej może być rów-
nież uzupełnione o  wsparcie w  postaci usług do-
radczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycz-
nym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na 
etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej).

Działalność gospodarcza musi być prowadzona co naj-
mniej przez okres 12 miesięcy, przy czym do okresu prowa-
dzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej pro-
wadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 
rehabilitacyjnego. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które 
posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsię-
biorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na pod-
stawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających dzień przystąpienia do projektu. Osoba ubiegająca 
się o dotację powinna posiadać status osoby bezrobotnej.

Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej przez 
osoby powyżej 30. roku życia udzielane są w ramach pro-
jektów realizowanych m.in. w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 
działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości. Na-
tomiast osoby poniżej 30. roku życia mogą ubiegać się 
o wsparcie finansowe w ramach projektów finansowanych 
ze środków Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzia-
łanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pra-
cy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkurso-
we, poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz działanie 1.3, 
Wsparcie osób młodych znajdujących się w  szczególnie 
trudnej sytuacji, poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wyszukanie dotacji jest możliwe poprzez stronę interne-
tową: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/, wy-
bierając odpowiedni podmiot: mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwo lub osobę fizyczną.

Źródła
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Z ŻYCIA KLUBU SENIORA

SPOTKANIE SENIORÓW  
W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY  

LEKARSKIEJ W RZESZOWIE

Kobiety, mimo krążących o nich zabawnych stereotypów, potrafią bardzo do-
brze bawić się we własnym gronie. Panowie nie są tu elementem koniecznym, 
aczkolwiek bywa, że są miłym akcentem. Tym razem obyło bez akcentów! 
13 marca 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie spotkały 
się kobiety z Klubów Seniora OIRP i OIL.

Było to z lekka spóźnione spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet. Elegancko nakryte stoły, wyśmienite zimne da-
nia wprawiły wszystkie przybyłe panie w dobry hu-

mor, jakkolwiek to wzajemna życzliwość i chęć wspólnego 
spędzenia czasu były podstawą dobrego nastroju. Rozmo-
wom nie było końca, ponieważ sprawy życia codziennego 
nie ułatwiają zbyt częstych spotkań i jest bardzo wiele te-
matów do omówienia w tzw. swoim gronie.

Miłą niespodzianką, jaką zrobiły panie lekarki z  OIL 
swoim członkom i koleżankom, należącym do samorządu 

radców prawnych, był prezencik! W małej torebeczce każ-
da z pań znalazła … jajko oraz kurczaczki, które pomogą 
posolić i popieprzyć dania przy Wielkanocnym stole. Do-
prawdy, przyjemny był to podarunek tym bardziej, że zu-
pełnie niespodziewany. 

Na koniec na stół wjechał ciepły apfelstrudel i herbata, 
które stanowiły „wisienkę na torcie” tego miłego spotkania. 
Oby takich więcej, czego sobie i wszystkim życzymy! Sa-
morząd radców prawnych dziękuje za zaproszenie samo-
rządowi lekarskiemu i, oczywiście, zapowiada rewanż. ◾

r. pr. dr Jolanta Czartoryska

Fot. J. CzartoryskaFot. J. Czartoryska
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APLIKANTEM BYĆ 

29 września 2018 roku o godzinie 11.00 odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w całym kra-
ju. Ubiegłoroczny egzamin wstępny, przeprowadzony w okręgu OIRP w Rzeszowie do którego przystąpiło 
111 absolwentów studiów prawniczych, odbył się w sali kryształowej Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie. 

Wyniki egzaminu wstępnego udostępnione na stro-
nie internetowej Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Rzeszowie 3 października 2018 roku wska-

zują, iż pozytywny wynik uzyskało 50 osób zdających, tj. 45% 
wszystkich kandydatów1. Analiza statystyk udostępnionych 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych dla potrzeb niniej-
szego artykułu potwierdza, że jest to średni wynik, jaki uzy-
skiwali kandydaci ubiegający się o wpis na listę aplikantów 
radcowskich w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Poniższa tabela 
obrazuje zestawienie liczby osób przystępujących do egza-
minu wstępnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
oraz liczby osób, które uzyskały pozytywny i  negatywny 
wynik egzaminu na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

Rok

Liczba osób 
przystępują-

cych do egzami-
nu wstępnego

Osoby z wynikiem 
pozytywnym

Osoby z wynikiem 
negatywnym

Liczba Odsetek Liczba Odsetek

2008 218 82 37,6% 136 62,4%

2009 227 182 80,2% 43 19,8%

2010 170 43 25,3% 127 74,7%

2011 178 91 51,1% 87 48,9%

2012 195 96 49,2% 99 50,8%

2013 178 94 52,8% 84 47,2%

2014 210 101 48,1% 109 51,9%

2015 160 50 31,3% 110 68,8%

2016 128 48 37,5% 80 62,5%

2017 123 58 47,2% 65 52,8%

2018 111 50 45,0% 61 55,0%

Źródło: Statystyki opracowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

Powyższe statystyki wskazują, że odsetek absolwentów 
studiów prawniczych, którzy uzyskali pozytywny wynik 

1 Komunikat Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Rzeszowie z  dnia 
03.10.2018 r., Źródło: https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najno-
wsze-aktualnosci/art-930,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-
-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html 
(dostęp: 27.11.2018 r.) 

egzaminu wstępnego jest dość zróżnicowany. Spośród kan-
dydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Rzeszowie w  2009 
roku, aż ponad 80% mogło pochwalić się pozytywnym wy-
nikiem egzaminu. Liczba ta diametralnie spadła w kolejnym 
roku, gdyż na aplikację „dostało się” tylko 25% przystępują-
cych. W kolejnych latach odsetek kandydatów z pozytyw-
nym wynikiem z  egzaminu wstępnego oscylował wokół 
50%. Kolejny spadek można zauważyć w latach 2015–2016, 
gdzie nawet 40% osób przystępujących nie uzyskało wy-
maganej minimalnej liczby punków. W  latach 2017–2018 
odnotowano lepsze wyniki i  liczba osób, które osiągnęły 
pozytywny wynik egzaminu znów bliska była 50%.

Niewątpliwie uzyskanie pozytywnego wyniku z egza-
minu wstępnego jest dużym sukcesem i pierwszym kro-
kiem do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu 
radcy prawnego. Zastanawiające jest jednak to, że z roku 
na rok zmniejsza się liczba kandydatów przystępujących 
do egzaminu wstępnego przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w  Rzeszowie. Tendencja ta utrzymuje się nie 
tylko w  OIRP w  Rzeszowie, gdyż na podstawie statystyk 
udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, za-
uważyć można, że liczba osób przystępujących do aplika-
cji radcowskiej w Polsce np. w 2018 roku spadła o 481 kan-
dydatów w porównaniu do 2017 roku2.

W czasach, kiedy poszczególni autorzy i wydawnictwa 
wyprzedzają się w opracowywaniu skryptów, wykładów, 
dodatkowych szkoleń, testów w wersji papierowej i elek-
tronicznej, wydawać by się mogło, że liczba kandydatów 
na aplikacje prawnicze będzie wzrastać, a tymczasem jest 
dokładnie odwrotnie. Powodów tego zjawiska może być 
wiele, jednakże praktyka pokazuje, że uprawnienia do wy-
konywania zawodu radcy prawnego są przydatne w życiu 
zawodowym i  wielu absolwentów prawa, którzy po stu-
diach nie zdecydowali się na podjęcie aplikacji, uzupełnia 
kwalifikacje w późniejszych latach. ◾

2 Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z 27.09.2018 r., Źródło: https://
www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/oglo-
szenia-i-komunikaty/news,11816,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-
-prawnicze.html (dostęp: 27.11.2018 r.)

apl. rad. Iwona Kurzydło

https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-930,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html
https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-930,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html
https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-930,informacja-o-liczbie-punktow-uzyskanych-przez-zdajacych-egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska.html
https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,11816,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze.html
https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,11816,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze.html
https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,11816,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze.html
https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,11816,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze.html
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PODĄŻAJĄC ZA INNOWACJĄ

Podczas IV Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Radcowskich, które odbyło się w Rzeszowie w dniach 
24–26 listopada 2017 roku narodził się postulat wprowadzenia elektronicznego dziennika zajęć aplikan-
tów radcowskich, który zastąpić miał dotychczas używane papierowe dzienniki, przypominające indeksy 
na studiach. 

Pomysł ten został następnie przedstawiony podczas 
obrad Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rze-
szowie, gdzie spotkał się z dużą aprobatą. OIRP w Rze-

szowie bardzo szybko podjęła działania mające na celu 
wprowadzenia tego rozwiązania i już od następnego roku 
aplikacyjnego tj. od stycznia 2018 roku zrezygnowano z pa-
pierowej wersji dzienników zajęć i zastąpiono je ich elektro-
nicznymi odpowiednikami. 

Opracowanie ich obecnego kształtu wymagało wiele 
pracy i zaangażowania ze strony Izby oraz firmy informa-
tycznej Veeo sp. z o.o. Obecnie trwają jeszcze prace ada-
ptacyjne i  udoskonalające ich formę, tak aby mogły jak 
najpełniej spełnić swoją rolę. Ostatecznie od stycznia 2019 
roku aplikanci będą mogli korzystać z ich pełnej wersji, któ-
ra oczywiście będzie ciągle ewaluować wraz z postępem 
techniki. Godnym podkreślenia jest fakt, że OIRP w Rzeszo-
wie jako pierwsza zrezygnowała z papierowej wersji dzien-
ników zajęć aplikantów, a wersja elektroniczna przez nią 
wprowadzona stała się inspiracją dla innych Okręgowych 
Izb Radców Prawnych, które w przyszłości również będą 
prawdopodobnie wprowadzić podobne rozwiązania.

1. Od teorii do praktyki

Wersja elektroniczna dzienników zajęć aplikantów wyma-
gała stworzenia odpowiedniej wersji systemu teleinforma-
tycznego, który nie tylko spełnia podstawowe wymagania 
bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać systemy tele-
informatyczne, ale jest również funkcjonalny i praktyczny 
dla podmiotów z niego korzystających.

W praktyce każdy aplikant od roku 2019 r. będzie po-
siadał dostęp do e-dziennika zajęć, który służył mu będzie 
przez całe szkolenie w  ramach aplikacji odbywanej przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. W dzien-
niku tym każdy aplikant nie tylko będzie mógł sprawdzić 
plan szkolenia, formę zajęć i osoby je prowadzące, rozkład 
egzaminów oraz oceny z nich uzyskane, ale również będzie 
mógł monitorować ilość posiadanych nieobecności oraz 

opłaconych opłat oraz składek. Dużym ułatwieniem, które 
zostanie wprowadzone wkrótce, będzie możliwość zazna-
czenia obecności na zajęciach w poszczególnych dniach 
szkoleniowych na własnym koncie elektronicznym. Każdy 
aplikant wchodząc do budynku, przy ul. Klementyny Hof-
fmanowej 8, gdzie odbywają się zajęcia będzie logował 
się na własnym koncie i zaznaczał swoją obecność w da-
nym dniu. Aplikant będzie mógł się zalogować wyłącznie 
w budynku OIRP w Rzeszowie przy wykorzystaniu systemu 
udostępnianego przez Izbę, zatem nie będzie możliwości 
zaznaczenia obecności na zajęciach przy wykorzystaniu in-
nego systemu znajdującego się poza Izbą. 

Na swoim koncie aplikant może znaleźć nie tylko infor-
macje dotyczące go bezpośrednio, ale również takie, które 
wspólne są dla wszystkich, w postaci materiałów szkole-
niowych, egzaminacyjnych oraz innych dokumentów przy-
datnych podczas wykonywania zawodu. Ponadto istnieje 
możliwość wewnętrznej wymiany plików pomiędzy apli-
kantami, którzy chcieliby podzielić się np. opracowanymi 
przez siebie materiałami z kolegami. 

Obowiązujące rozwiązanie diametralnie różni się od 
praktykowanego uprzednio. Wcześniej każdy z aplikantów 
samodzielnie uzupełniał dziennik zajęć, następnie wpisywa-
ne były do niego oceny z poszczególnych egzaminów oraz 
zaliczenia z  praktyk. Uzupełnienie takiego indeksu wyma-
gało dodatkowej pracy, czasu oraz zaangażowania zarów-
no aplikanta, jak i osób uprawnionych do wpisywania ocen 
oraz zaliczeń w toku aplikacji. Posiadanie papierowej wersji 

apl. rad. Iwona Kurzydło

Fot. geralt, pixabay.com

http://pixabay.com
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dziennika obarczone było również ryzykiem jego utraty oraz 
zniszczenia, a omyłki powstałe np. podczas wpisywania ocen 
trudniej było sprostować. Czas przeznaczony na wpisywanie 
ocen oraz zaliczeń poszczególnym aplikantom zostanie zre-
dukowany do czasu potrzebnego na obsługę systemu tele-
informatycznego, a  na biurku zamiast stosu dzienniczków 
do uzupełnienia, pojawi się jedynie komputer, do którego 
będzie można wprowadzić dane. Ponadto z uwagi na to, że 
obecności poszczególnych aplikantów zostaną odnotowy-
wane elektronicznie, ułatwiona zostanie praca osób odpo-
wiedzialnych za liczenie i sumowanie opuszczonych godzin 
na podstawie papierowych list obecności.

2. Kolejny krok do zmian,  
czyli kolokwium w wersji elektronicznej

Wprowadzenie e-dziennika zajęć aplikantów nie było jedy-
ną zmianą wprowadzoną przez OIRP w Rzeszowie, stano-
wiącą rezultat postulatów zgłoszonych w czasie IV Forum 
Aplikantów Radcowskich.

24 marca 2018 r. miało miejsce historyczne wydarzenie, 
stanowiące istotną zmianę w zakresie formy pisania kolo-
kwiów przez aplikantów radcowskich w Rzeszowie. W tym 
właśnie dniu odbyło się pierwsze kolokwium pisane przy 
użyciu komputerów (aplikanci mogli również skorzystać 
z  formy tradycyjnej). Program umożliwiający przeprowa-
dzanie egzaminów w wersji elektronicznej został również 
opracowany przez firmę informatyczną Veeo sp. z o.o. Apli-
kanci ówczesnego II roku aplikacji podczas kolokwium 
z prawa rodzinnego mogli po raz pierwszy doświadczyć 
komfortu pisania egzaminu na własnych komputerach. 
Przed oddaniem programu do użytkowania został on pod-
dany wielu procedurom oraz testom, po to aby egzamin 
mógł być przeprowadzony sprawnie i  bez dodatkowych 
komplikacji. Również aplikanci pozostałych roczników 
szkoleniowych mogli już skorzystać z tej formy pisania ko-
lokwium, a kolejne roczniki aplikantów nie będą już mu-
siały przypominać sobie przed egzaminem zasad kaligrafii 
przyswojonych jeszcze na etapie szkoły podstawowej.

W praktyce przed pierwszym kolokwium pisanym na 
komputerze każdy rocznik aplikacji otrzymał pisemną in-
strukcję oraz link do programu komputerowego, którego 
zainstalowanie w  wersji odpowiedniej dla posiadanego 
przez aplikanta oprogramowania pozwoliło na przysto-
sowanie jego komputera do tej formy egzaminowania. 
Ponadto każdy aplikant przed kolokwium mógł urucho-
mić wersję demonstracyjną programu i  sprawdzić w  jaki 
sposób należy tworzyć, edytować i zapisywać utworzoną 
przez siebie pracę. Pisanie kolokwium na komputerze nie 
jest obowiązkowe i  aplikanci, którzy preferują tradycyj-
ne formy egzaminowania, również mają taką możliwość 
i wówczas zamiast komputerów, korzystają z długopisów. 

Każdy aplikant, który zdecydował się na pisanie kolo-
kwium przy użyciu komputera zobowiązany był do złożenia 

oświadczenia o wyborze takiej formy. Po podpisaniu się na 
liście obecności mógł odebrać nośnik elektroniczny, któ-
ry po umieszczeniu w laptopie i uruchomieniu programu 
powodował całkowite zablokowanie dostępu do innych 
programów i plików w komputerze aplikanta. Nad prawi-
dłowością całej procedury czuwał informatyk, który na bie-
żąco rozwiązywał pojawiające się trudności i odpowiadał 
na pytania aplikantów dotyczące oprogramowania. Po za-
kończeniu pisania egzaminu i  wprowadzeniu komunika-
tu „zakończ kolokwium” tworzył się jego zapis na nośniku 
elektronicznym, a  dostęp do innych plików komputero-
wych zostawał odblokowany. Następnie prace wszystkich 
aplikantów zostały wydrukowane i wersje papierowe zo-
stały przekazana do sprawdzenia i oceny. 

Możliwość pisania kolokwiów na komputerze w trakcie 
trwania aplikacji stanowi ułatwienie nie tylko dla aplikan-
tów, ale również dla egzaminatorów. Aplikanci, dla których 
komputer stanowi podstawowe narzędzie pracy, przyzwy-
czajeni są do tworzenia oraz edycji teksów w wersji elek-
tronicznej. Wszelkie pisma tworzone są przy wykorzysta-
niu programów komputerowych. Czas pisania kolokwium 
jest czasem maksymalnego skupienia, a wszelkie procesy 
myślowe aplikanta skierowane są na rozwiązanie zadania 
egzaminacyjnego, dlatego nie zwraca on wówczas uwagi 
na charakter odręcznego pisma. Ponadto często w trakcie 
tworzenia pracy pisemnej pojawia się konieczność mody-
fikacji tekstu poprzez dopisanie zapomnianego elementu 
lub usunięciu zbędnej frazy. Pisanie kolokwium przy użyciu 
komputera stwarza możliwość dowolnej edycji tekstu i nie 
wpływa to na jego estetykę oraz spójność. Wydrukowany 
tekst jest bardziej czytelny i osoba go sprawdzająca, nie 
będzie musiała się zastanawiać, czy dobrze zinterpretowa-
ła i odczytała tekst aplikanta, co znacznie skróci czas jego 
oceny. Z racji tego, że egzaminy końcowe również odbywa-
ją się na komputerze aplikanci w toku szkolenia będą mogli 
przyzwyczaić się do tej formy egzaminowania. 

3. OIRP w Rzeszowie inspiracją 

Zarówno wprowadzenie dzienników zajęć dla aplikantów 
wyłącznie w  wersji elektronicznej, jak i  stworzenie możli-
wości pisania kolokwium przy użyciu komputerów stanowi 
rozwiązanie na tyle innowacyjne, na tle innych rozwiązań 
wprowadzonych lub wprowadzanych przez inne Okręgowe 
Izby Radców Prawnych, że ich przedstawiciele zgłaszają się 
do OIRP w Rzeszowie w celu uzyskania informacji oraz do-
stępu do oprogramowania pozwalającego na wprowadze-
nie podobnych rozwiązań. Również Krajowa Izba Radców 
Prawnych doceniła zmiany wprowadzone przez Izbę w Rze-
szowie. Stanowi to duże wyróżnienie dla całej Izby i moty-
wuje do opracowywania i wdrażania kolejnych rozwiązań, 
które ułatwią i zmodernizują nie tylko system aplikacji przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, ale będą 
stanowić również inspirację dla pozostałych Izb w kraju. ◾
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MECENAS I JEGO HISTORIA

O tempora, o mores! Mógł sobie tak wołać Cycero ponad 2 tysiące lat temu, a ży-
cie szło dalej. Kilkaset lat wcześniej Platon przestrzegał, że społeczeństwa i wła-
dze coraz bardziej się degenerują, ale, cóż, ludzie wiedzą swoje! Współcześnie 
także często słychać ten sam okrzyk Cycerona, lecz łacina się zmieniła… z kla-
sycznej na podwórkową. Wszystko przez wieki się zmieniało poza… potrzebą 
człowieka do otrzymania pomocy prawnej! Ludzie wiedzą, że można się obejść 
bez różnych rzeczy, ale życie i prawo są tak ze sobą powiązane, że wiedza o sa-
mym życiu to za mało. Ktoś musi znać się na prawie i w razie potrzeby służyć 
pomocą! 

W Polsce, od początku panowania Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, używało się na określenie 
osoby, która zna się na prawie i pomaga innym, 

słowa mecenas. Tę nazwę przyjęto dla pełnomocników 
procesowych i  funkcjonowała ona przez dwieście lat. Ci 
patroni–mecenasi byli zorganizowani w  grupę i  działali 
przy sądach różnych szczebli. Po drodze pojawiło się jesz-
cze pojęcie palestra na określenie grupy patronów i niż-
szych urzędników sądowych, udzielających porad praw-
nych. 

Wszystko jednak zaczęło się od prolocutora (z  łac. 
rzecznika), który we  wczesnych wiekach średnich słu-
żył pomocą przed sądem ludziom tak, aby nie naruszali 
sztywnych sądowych procedur. Jednak zastępca proce-
sowy, jako instytucja, pojawił się w XIII wieku. Określano 
go słowem procurator (z łac. pełnomocnik) i mógł być nim 
niemal każdy mężczyzna, cieszący się dobrą opinią. Kobie-
ty nie mogły działać, bo nie posiadały zdolności proceso-
wej. Mimo wyodrębnienia, procurator pełnił swoje czyn-
ności zwyczajowo (nie zawodowo) i działał na podstawie 
upoważnienia ustnego, choć od 1505 r. udzielane już było 
w  formie pisemnej. Od 1543  r. sytuacja się zmieniała za-
sadniczo, ponieważ zastępstwo procesowe zaczęło być 
świadczone zawodowo, a więc i odpłatnie. Z tego powodu 
nazwa pełnomocnika uległa zmianie i brzmiała procura-
tor mercenarii. Skoro pomoc nabrała cech zawodu, przed 
podjęciem czynności miało miejsce zaprzysiężenie, a po-
tem jeszcze odpowiedzialność za  nieuzasadnione prze-
ciąganie postępowań. Warto zwrócić uwagę, że w XVI w. 
używane było znane współcześnie słowo syndyk na okre-
ślenie prawników o wysokich kwalifikacjach zawodowych 
reprezentujących miasta, stowarzyszenia kupieckie i inne 
osoby prawne. Działali również instygatorzy królewscy, re-
prezentujący króla lub interes skarbu.

Jak widać z tych krótkich wzmianek, reprezentowanie 
podmiotów innych niż osoby fizyczne ma swoją długą tra-
dycję i sięga Odrodzenia. Przez następne dwieście lat za-
wód pełnomocnika prawnego zmieniał nazwę, ale istota 
obowiązków pozostawała ta sama. Nadto prawnicy powo-
li zaczęli rozumieć, że tworzą odrębną grupę zawodową, 
choć proces dochodzenia do tej konstatacji był powolny 
i długi. 

Po dokonaniu się rozbioru Polski pomoc prawna w zabo-
rze rosyjskim była zorganizowana odmiennie niż w dwóch 
pozostałych, co nie może dziwić o tyle, że na jego terenach 
funkcjonowało, niejako po drodze, Księstwo Warszawskie 
i Królestwo Polskie. Tutaj, od 1842 r., zniknęła nazwa me-
cenasa na rzecz obrońcy, zaś w 1876 r. wprowadzono ge-
neralnie rosyjski model sądownictwa z jego instytucjami. 
Działały sądy karne i  cywilne, w  których zaczęli wystę-
pować, w  miejsce pełnomocników, „adwokaci przysięgli 
funkcjonujący przy sądach ogólnych i warszawskiej Izbie 
Sądowej”. Zaczęto prowadzić listę adwokatów, na którą 
mógł zostać wpisany ten, kto ukończył uniwersyteckie 
studia prawnicze, miał ponad dwadzieścia pięć lat, cieszył 
się nieposzlakowaną opinią i odbył pięcioletnią praktykę 
u innego adwokata lub w sądzie, jako kandydat na urzęd-
nika sądowego. Decyzję o wpisie na listę podejmował sąd 
i obywało się bez egzaminu. Model sądownictwa był rosyj-
ski, ale prawo cywilne było francuskie i polskie, co spowo-
dowało, że rolę adwokatów pełnili wyłącznie Polacy. Oni 
bowiem znali język rosyjski, zaś Rosjanie nie znali obowią-
zującego prawa. Przed sądami pokoju występowali tzw. 
obrońcy prywatni, którzy nie musieli mieć przygotowania 
zawodowego. Nie występował w tym zaborze samorząd 
adwokacki.

W zaborze pruskim od 1878 r. pomoc prawną świadczy-
li adwokaci, którymi mogły zostać osoby po ukończeniu 

r. pr. dr Jolanta Czartoryska
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studiów prawniczych i czteroletniej aplikacji, zakończonej 
egzaminem. Funkcjonowała lista, na którą wpisu dokony-
wał Minister Sprawiedliwości i Polakom dostać się na nią 
nie było łatwo. Dodajmy, że adwokat mógł wykonywać 
także obowiązki notariusza. Jego nazwa brzmiała Rechts-
anwalt, i taka nazwa używana jest w strefie niemieckoję-
zycznej do dziś. 

W  zaborze austriackim, najbliższym skądinąd naszej 
Izbie, sytuacja pełnomocników była regulowana w XIX w. 
kilkakrotnie, ale na długie lata ustaliła ją dopiero ustawa 
z  1868  r. (Advokatenordnung). Adwokaci zostali skupieni 
w izbach, w których prowadzono listy adwokackie. Zosta-
li na nie wpisani od razu ci, którzy już wykonywali zawód 
adwokata, zaś inni musieli odbyć aplikację wydłużoną do 
siedmiu lat. Obok adwokatów działali obrońcy sądowi, któ-
rzy dopiero od 1873 r. mogli prowadzić prawdziwe obrony 
w sprawach karnych. Wcześniej nie mieli możliwości swo-
bodnego działania z uwagi na inkwizycyjność procedury. 
Na przełomie XIX i XX w. polscy adwokaci ze wszystkich 
zaborów spotykali się na wspólnych zjazdach prawniczych, 
odbywających się co jakiś czas. 

Nie wchodząc zanadto w szczegóły, trzeba dodać, że 
zasygnalizowane odmienności znalazły odbicie w tym, co 
działo się z zawodem mecenasa po odzyskaniu przez Pol-
skę suwerenności w 1918 r. Tu zaczyna się najbliższa w cza-
sie historia zawodu radcy prawnego. W 1918 r. na ziemiach 
polskich funkcjonowały trzy systemy prawne, które podle-
gały bardzo powolnej unifikacji przez cały okres między-
wojenny.

Ustrój zastępstwa prawnego został wstępnie uregulo-
wany dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
z dnia 24 grudnia 1918 r. (Dz.Praw. nr 22 poz. 75), który to 
dekret był tymczasowym statutem Palestry Państwa Pol-
skiego. (Akt ten nie dawał adwokatom monopolu na za-
stępstwo procesowe, szczególnie w  sprawach karnych, 
które zostało uregulowane kolejnym dekretem Naczelnika 
Państwa z 19 lutego 1919 r.) Jego moc obowiązująca rozcią-
gała się początkowo tylko na tereny Królestwa Polskiego, 
zaś w pozostałych dwóch zaborach pomoc prawna świad-
czona była w oparciu o przepisy dotychczas obowiązujące. 
Dopiero po traktacie ryskim w marcu 1921 r. przywołany 
dekret o statucie zaczął obowiązywać również na terenach 
dawnego zaboru pruskiego i austriackiego. 

W  owym statucie był jeden interesujący zapis odno-
śnie zawodu radcy prawnego (art. 11). Wynikało z niego, 
że w  ramach dbałości o  godność profesji, adwokat nie 
mógł łączyć wykonywania swego zawodu z innymi czyn-
nościami, z wyjątkiem należących „do urzędu nauczyciela 
lub radcy prawnego”. A zatem, radca prawny miał status 
urzędnika. 

Obszerniej uregulowano pomoc prawną w  rozporzą-
dzeniu z 7 października 1932 r. (Dz.U. nr 86 poz. 733). Nie 
pozostawiało ono wątpliwości co do tego, że zawód rad-
cy prawnego wiąże się z  pracą w  instytucjach (osobach 
prawnych), a nie z usługami na rzecz osób fizycznych. Tym 

pomagał adwokat, któremu nie wolno było łączyć wyko-
nywanego zawodu ze stanowiskiem stałego funkcjonariu-
sza w służbie państwowej, jak również z pracą w przemy-
śle lub handlu, z wyjątkiem „czynności radcy prawnego” 
(art. 29), które adwokat mógł wykonywać bez przeszkód. 
Było, więc, oczywiste, że radca prawny zajmował się ob-
sługą prawną, podobnie jak adwokat, lecz czynił to w od-
miennej formie. Radca prawny pracował jako pracownik na 
etacie w przedsiębiorstwie lub urzędzie i podlegał bezpo-
średnio pracodawcy. To, że jego pozycja w zakładzie była 
wysoka i osiągał wysokie zarobki, jest informacją tylko na 
marginesie. 

Ostateczne uregulowania dotyczące okresu między-
wojennego zostały dokonane w  obszerniejszej (168 ar-
tykułów) ustawie – prawo o ustroju adwokatury dopiero 
4  maja 1938  r! Zapisy ustawy wykluczały podjęcie przez 
adwokata zajęć nielicujących z  „godnością stanu”. Wska-
zywały expressis verbis stanowiska w przedsiębiorstwach 
i spółkach oraz wymieniały organy państwowe lub samo-
rządowe, w których adwokat nie mógł podejmować jakich-
kolwiek czynności zawodowych. Wyjątkiem były jednak 
czynności należące do radcy prawnego (art. 82–84). Kon-
cepcja, że radca prawny świadczy pomoc prawną, będąc 
zatrudnionym jako pracownik w  podmiotach, niebędą-
cych osobami fizycznymi była podtrzymana aż do wybu-
chu II wojny światowej. 

Rozwiązania odnośnie adwokatury przyjęte po woj-
nie w istocie niewiele różniły się od tych przedwojennych 
i w zasadzie jest tak do tej pory. Porównywanie tekstów 
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z okresu II RP, PRL oraz współczesnych wskazuje na to, pod-
kreślając stabilność trwania samej koncepcji zorganizowa-
nia pomocy prawnej. 

Po wojnie adwokatura poszła swoją drogą, a  zawód 
radcy prawnego? Bez wątpienia – jako taki – istniał, choć 
nadal pozostał jeszcze niewyodrębniony poprzez zorgani-
zowanie w oddzielny samorząd zawodowy. Zmiany, które 
rozdzieliły go z adwokaturą, nie zawsze działały jednako-
wo w obu kierunkach. W nowej, kształtującej się rzeczy-
wistości radcowie prawni nadal związani byli z  różnymi 
organami, które korzystały z pomocy prawnej udzielanej 
przez „radców prawnych zaliczanych do kadry pracow-
ników umysłowych”. Zatrudniani oni byli w przedsiębior-
stwach, instytucjach państwowych lub spółdzielczych, 
jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz samodziel-
nych jednostkach organizacyjnych innego typu. Pracowali 
w oparciu o umowy o pracę lub umowy zlecenia – z dala 
od pomocy prawnej dla osób fizycznych. 

Na początku lat pięćdziesiątych zaczął się proces wy-
odrębniania komórek specjalistycznych radców prawnych 
w organach władzy i administracji państwowej. Dało to po-
czątek trendowi, utrzymującemu się wiele lat. W dużych 
jednostkach organizowane były działy prawne, a mniejsze 
podmioty zatrudniały jednego radcę prawnego, który był 
podporządkowany bezpośrednio kierownikowi jednost-
ki. W ten sposób nie tylko sankcjonowano, ale i rozwijano 
wysoką pozycję zawodową radcy prawnego. W  tamtych 
latach Rada Ministrów podjęła kilka uchwał regulujących 
zastępstwo sądowe oraz obsługę prawną w organach wła-
dzy państwowej oraz radach narodowych różnych szcze-
bli. W przedsiębiorstwa państwowych oraz spółdzielniach, 
które były dominującą formą jednostek gospodarki uspo-
łecznionej, obsługa prawna organizowana była w zasadzie 
dowolnie, np. w zależności od potrzeb dyrekcji lub branży.

Stabilizowanie gospodarki, w  której przeważał tzw. 
sektor uspołeczniony, wymusiło uregulowanie i uporząd-
kowanie w  jednolity sposób problemu obsługi prawnej. 
Uchwała nr 533 Rady Ministrów z 13 grudnia 1961 r. 
(M.P. nr  96 poz.  406) określiła zasady organizowania ob-
sługi w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach 
tych przedsiębiorstw, bankach państwowych, a także or-
ganizacjach spółdzielczych i stowarzyszeniach, prowadzą-
cych działalność gospodarczą oraz jednostkach organiza-
cyjnych, niebędących przedsiębiorstwami. W tej uchwale 
został expresis verbis określony status radcy prawnego, jako 
stanowiska zajmowanego przez pracowników samodziel-
nych, podlegających bezpośrednio dyrektorowi przedsię-
biorstwa lub jego zastępcy. Określone zostały uprawnie-
nia i obowiązki radców, ale także kierownictwa zakładów 
pracy w  zakresie zasięgania wewnętrznych konsultacji 
prawnych. Gdy radców było w  przedsiębiorstwie więcej, 
to jako samodzielni pracownicy tworzyli grupę na czele 
z koordynatorem. Obok radców prawnych, w zakresie ob-
sługi prawnej, w przedsiębiorstwie mogli działać również 
referenci prawni, którzy podlegali radcy prawnemu. Do 

1963 r. w przedsiębiorstwach mogli jeszcze pracować na 
etacie adwokaci. Był to przejaw nierównego traktowania 
zawodów merytorycznie bardzo zbliżonych, zaś przy ob-
słudze osób prawnych – takich samych.

Na szczególną pozycję radcy prawnego w  przedsię-
biorstwie wskazały uregulowania dotyczące czasu pracy 
(przebywanie w lokalu pracodawcy minimum dwie piąte 
czasu pracy oraz prawo do zatrudnienia na półtora eta-
tu), a  także fakt, iż nie wolno było zlecać mu wykonania 
czynności wychodzących poza zakres obsługi prawnej. Na 
wolę szczególnego traktowania radców oraz na quasi-wy-
odrębnienie zawodu wskazywał fakt prowadzenia list rad-
ców prawnych w dziewiętnastu działających okręgowych 
komisjach arbitrażowych. Był to ważny punkt tej uchwa-
ły, ponieważ określone zostało kto może zostać wpisany 
na listę w celu wykonywania funkcji radcy prawnego, przy 
czym wpisu na listę dokonywał prezes okręgowej komisji 
arbitrażowej na wniosek dyrektora zakładu pracy, zobo-
wiązanego do dołączenia projektu umowy o pracę. 

Co wskazuje na istnienie już wtedy zawodu? Otóż, w §6 
zostały ustanowione następujące warunki dla wpisu na li-
stę: ukończenie wyższych studiów prawniczych, ukończe-
nie aplikacji sądowej lub arbitrażowej, złożenie egzaminu 
na stanowisko radcy prawnego i zatrudnienie co najmniej 
trzy lata w jednostce gospodarki uspołecznionej, w admi-
nistracji gospodarczej, w  organach prezydiów rad naro-
dowych lub innych organach państwowych. Oczywiście 
postawa obywatelska musiała być także bez zarzutu, aby 
dać rękojmię właściwego wykonywania zawodu. Zgodnie 
z kolejnym paragrafem radcą prawnym mogły być jeszcze 
inne osoby (np. wpisane na listę adwokatów lub posiada-
jące kwalifikacje do takiego wpisu, ale już nie osoba wy-
konująca zawód adwokata albo osoby mające 5 letni staż 
w organach państwowych). 

Wiele z  rozwiązań zawartych w  uchwale nr  533 Rady 
Ministrów przejęto do ustawy o radcach prawnych z 1982 r. 
Dziś już wiemy, że ustawa została następnie wielokrotnie 
zmieniona w  ślad za  zmianą stosunków gospodarczych 
i  społecznych. Zmiany ustawowe doprowadziły do sytu-
acji, w której ma miejsce niemal unifikacja z zawodem ad-
wokata, ale… 

Pozostała jedna ważna różnica, trwająca od czasów 
przedwojennych, do której można zastosować przysłowie: 
„nie można mieć ciastko i zjeść ciastko”. Są radcy, którym 
z różnych względów odpowiada praca na etacie, w opar-
ciu o umowę o pracę. Jak wszystko – ma to swoje zalety 
i wady. Niesie pewne ograniczenia, których nie da się połą-
czyć z tzw. wolnym zawodem, w którym o pracy na etacie 
nie może być mowy. 

Jednak to, co dla radcy prawnego pozostaje niezmien-
ne to fakt, że forma wykonywania zawodu nie wpływa na 
jego istotę: udzielanie pomocy prawnej w oparciu o prze-
pisy i  rzetelne ich stosowanie dla dobra klientów, bez 
względu na to czy są osobami prawnymi czy fizycznymi. 
Mecenas, to mecenas! ◾
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O AKCJACH, TYLE ŻE INACZEJ

Na ścianach niektórych banków, domów maklerskich, a także kancelarii praw-
nych, można niekiedy spotkać stare oprawione w ramki dokumenty akcyjne. 
Mają one nadawać wnętrzom stylu oraz w nobliwy sposób nawiązywać do „wie-
loletniej” lub też „przedwojennej” tradycji danej instytucji. Dokumenty te po-
szukiwane są także na targach staroci oraz aukcjach internetowych. Ich zbiera-
nie jest ciekawą pasją, często spotykaną wśród prawników. 

Co miesiąc, rzeszowski targ staroci przetrząsany jest 
przez akademickich wykładowców z wydziałów pra-
wa, poszukujących białych kruków, a raczej „złotych” 

akcji, do swych kolekcji. Zbierane dokumenty, w zasadzie, 
mają wartość sentymentalną, historyczną, a niekiedy arty-
styczną. W Międzywojniu, na zlecenie spółek, wiele z tych 

dokumentów było projektowanych przez sławnych mala-
rzy i grafików. Dlaczego, dwa zdania wcześniej, wymienia-
jąc wartości starych dokumentów akcyjnych, użyłem zwro-
tu „w zasadzie”? Dlatego, że w ostatnich latach znalazły się 
osoby, które skupowały stare dokumenty akcyjne tylko po 
to, aby za ich pomocą, już w roli „akcjonariuszy” wskrzesić 

r. pr. Jacek Rudnicki
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byt przedwojennych spółek i  żądać od Skarbu Państwa 
odszkodowań za znacjonalizowane mienie. Proceder ten, 
szeroko przed laty opisywany w  prasie, doczekał się ko-
niecznej reakcji służb ochrony Państwa, które rozpoczęły 
monitoring wszystkich przedwojennych spółek przereje-
strowywanych współcześnie z rejestru RHB do KRS.

Jako, że nie miało być tylko o prawie, to stary dokument 
akcyjny postanowiłem uczynić pretekstem do opowiedze-
nia całkiem innej, romantyczno-tragicznej, historii rodem 
z naszego regionu. Dokument, który jest prezentowany na 
poprzedniej stronie, to odcinek 50 akcji na okaziciela spół-
ki Elektrownia Okręgowa na Sanie Spółka Akcyjna w War-
szawie „ELEKTROSAN”. Spółka ta, powstała w pierwszych 
latach II Rzeczpospolitej, jest niejako protoplastą przed-
sięwzięć w postaci elektrowni wodnych w Myczkowcach 
i Solinie. Nie każdy bowiem wie, iż te dwie zapory, będące 
„budowami socjalizmu” i dumą ówczesnej myśli inżynier-
skiej, mają swój rodowód w początkach odrodzonego Pań-
stwa Polskiego. Już wówczas widziano potencjał w rzece 
San, jako źródle energii elektrycznej i powstały plany bu-
dowy elektrowni wodnych. W tym celu utworzono spół-
kę akcyjną zwaną w skrócie „ELEKTROSAN” i przystąpiono 
do budowy. Pierwszą z wybudowanych elektrowni miała 
być ta zlokalizowana w  Myczkowcach. Inżynierowie, ob-
serwując specyficzne ułożenie terenu w  tej miejscowo-
ści, postanowili je wykorzystać przy konstruowaniu elek-
trowni. San, meandrując w okolicach Myczkowiec, otaczał 
swym korytem wzgórze, przy czym czynił to z dużym im-
petem z  uwagi na dużą różnicę poziomów. Ten fakt, już 
w latach dwudziestych XX wieku, postanowili wykorzystać 
inżynierowie, wiercąc tunel pod wzgórzem. Tunelem miał 
popłynąć strumień wód, napędzając turbiny elektrowni. 
Wiercenie tunelu rozpoczęto. Plan zakładał jednoczesne 

wiercenie we wzgórzu z dwóch stron. Najprawdopodob-
niej dokonano niedokładnych obliczeń, gdyż te dwa tune-
le nie spotkały się w zakładanym miejscu. Owa nieprzewi-
dziana trudność odebrana została jako plama na honorze 
inżyniera, kierującego budową elektrowni i, jak podają 
źródła, stanowiła przyczynę jego samobójstwa. Technicz-
ne i kadrowe problemy zbiegły się z wybuchem kryzysu 
gospodarczego i  upadłością spółki Elektrownia Okręgo-
wa na Sanie. Wprawdzie w  latach dwudziestych XX wie-
ku budowę porzucono, jednak po wielu latach powrócono 
do pomysłu pozyskiwania energii z siły wody. Pod koniec 
lat pięćdziesiątych robotnicy wrócili do Myczkowiec. Roz-
poczęto budowę zapory i skorzystano z idei zapoczątko-
wanej przed blisko trzydziestu laty. Udało się na tyle po-
szerzyć wywiercone przed laty tunele, że zdołały się one 
w końcu „spotkać”, choć, jak relacjonowali budowlańcy, tu-
nel do dnia dzisiejszego nie jest idealnie prosty. Gdy zapo-
ra w Myczkowcach rozpoczęła swe funkcjonowanie, przy-
stąpiono do budowy bardziej skomplikowanego obiektu 
w Solinie. W ten sposób pomysły, pochodzące z początku 
lat dwudziestych XX wieku znalazły pozytywny finał pod 
koniec lat sześćdziesiątych, jakkolwiek w  innych realiach 
własnościowych i  technicznych. A  wszystko rozpoczęło 
się od powołania spółki akcyjnej o kapitale zakładowym 
3 miliardy starych marek polskich! W ślad za tym wydano 
ozdobne w formie dokumenty akcyjne, zaopatrzone w ta-
lony dywidendowe, z  których jednak nikt nie skorzystał 
z powodu upadłości spółki.

Na koniec autor składa oświadczenie, iż nabył prezen-
towany dokument akcyjny tylko i wyłącznie w celach ko-
lekcjonersko-gawędziarskich, ponieważ nie rości sobie 
żadnych praw do Elektrowni Wodnej w Myczkowcach. Do 
Elektrowni Wodnej w Solinie nie rości sobie również. ◾

Rzeka San; fot. Zbinx, commons.wikimedia.org

http://commons.wikimedia.org
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SZKOLENIE WYJAZDOWE  
Z KOMPETENCJI MIĘKKICH –  

BAWARIA I AUSTRIA

Słowo „szkolenie” nie kojarzy się najczęściej dobrze – albo przygniata obowią-
zek, albo wieje nudą. TO jednak nie jest ten przypadek! 

Zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Praw-
nych w Rzeszowie w połowie czerwca 2018 r. szkole-
nie zawodowe okazało się i co do formy i co do treści 

– strzałem w dziesiątkę! Wszyscy byli zadowoleni, chociaż 
powody zadowolenia nie były już tak jednolite. 

Szkolenie obejmowało szeroko-pojętą tematykę do-
tyczącą tzw. kompetencji miękkich, którymi każdy radca 
prawny powinien dysponować w jak największym stopniu. 
Cóż, nie wystarczy znać prawo i jego skomplikowane za-
wiłości, aby z powodzeniem uprawiać ten trudny zawód. 
Trzeba jeszcze znać siebie – swoją konstrukcję psychiczną, 
swoje możliwości poznawcze, swój temperament. Trzeba 
posiadać świadomość wielu zagadnień z psychologii czło-
wieka i psychologii społecznej także po to, aby w dobrze 
pojętym interesie, umieć „rozpoznać” klienta, przynajmniej 
w głównym zarysie. Ta wiedza jest niezbędna radcy praw-
nemu przy prowadzeniu działalności gospodarczej, bazu-
jącej na kontaktach z ludźmi, a nie na prostszych do pozna-
nia, procesach produkcyjnych. Sukces zawodowy, a za nim 
finansowy, zależy współcześnie od wielu czynników, któ-
rych w szkoleniu zawodowym dawniej nie doceniano.

I właśnie takie wiadomości, czasami wręcz z pogranicza 
„magii”, otrzymaliśmy od szkolącego dr Tomasza Herma-
niuka, wykładowcy współpracującego z OIRP w Rzeszowie. 
Trzeba przyznać, że forma tego szkolenia była niekonwen-
cjonalna, a rozwiązywanie testów pisemnych w trakcie jaz-
dy autobusem do łatwych nie należało. Ale daliśmy radę 
i dowiedzieliśmy się np.  jakich własnych cech charakteru 
lepiej nie eksponować, a nad jakimi dobrze jest popraco-
wać, w swoim i klienta interesie.

Jednak szkolenia zawodowe mają wyposażać radców 
prawnych nie tylko w wiedzę bezpośrednio potrzebną do 
wykonywania niełatwej pracy. Należymy do grup zawo-
dowych, dla których ogromne znaczenie ma tzw. ogólny 
poziom wiedzy, dawniej nazywany „szerokimi horyzon-
tami”. Tematyka z zakresu tzw. kompetencji miękkich, jak 

mało co, pasuje do poszerzania wiedzy o świecie w kon-
takcie bezpośrednim. Dla każdego radcy prawnego wie-
dza z zakresu historii jest tym, co pozwala mu wyczuwać 
szybciej i bardziej niż innym grupom zawodowym, „wiatr 
historii”. Ów „ wiatr” już wielokrotnie pokazał, jak wielki ma 
on wpływ na życie zwyczajnych ludzi, w tym prawników 
oraz ich potencjalnych lub rzeczywistych klientów. Forma 
szkolenia pozwoliła wielu uczestnikom na przypomnienie 
wielu paremii łacińskich, które wychodząc z powszechne-
go użycia, w świadomości prawników ciągle trwają.

r. pr. dr Jolanta Czartoryska

Neuschweinstein; fot. J. Czartoryska
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W  ramach nabywania takiej właśnie wiedzy, grupa 
szkoleniowa, w  drodze przez Czechy do Salzburga, za-
trzymała się na chwilę w MELK, w Dolinie Wachau. Urocze 
architektonicznie miejsce ma wspaniałą bibliotekę, która 
na każdym prawniku, ipso facto, musi zrobić wrażenie i na 
naszej grupie, oczywiście zrobiła. Klasztor został założo-
ny w 1089 r., która to informacja była dla nas o tyle intere-
sująca, że to niemal ten sam czas, co powstanie Państwa 
Polskiego. Dowiadując się o tym, co benedyktyni wnieśli 
do kultury, obyczajów, a nawet moralności społeczeństw, 
prawnikowi nasuwa się myśl o trwałości wielu zasad, które 
przetrwały tysiąc lat i które stosowane są nadal we współ-
czesnych społeczeństwach Europy.

SALZBURG to wprawdzie głównie miasto Mozarta, ale 
tutaj bezpośredni kontakt z architekturą sięgającą średnio-
wiecza mógł przypomnieć prawnikom stare powiedzenie, 
zasłyszane w czasie studiów na lektoracie z łaciny – Ars lon-
ga vita brevis. Zadzierając głowy do góry na zwieńczenia 
rzemieślniczych budynków, spoglądających przez wieki na 
przechodzące wąskimi uliczkami pokolenia, trudno było 
oprzeć się refleksji, że po człowieku pozostaje właściwie 
tylko jego opus vitae (dzieło życia). Stary Salzburg stoi przez 
stulecia, a po ludziach pozostało tylko ich dzieło. Jeśli po-
zostało! Prawnicy, rozwiązując różne ludzkie skomplikowa-
ne problemy, powinni mieć tego szczególną świadomość, 
pisząc rozmaite pisma, w tym procesowe. Cóż, my odcho-
dzimy, a w archiwach ślad po nas zostaje! 

Konstatacji o upływającym czasie sprzyjały odwiedziny 
w klasztorze benedyktynów w ETTAL (10 km Od Garmisch – 
Partenkirchen). Swym ogromem, trwaniem w urodzie archi-
tektury (od 1330 r.) i ciszy, pogłębił refleksje na temat tego, 
że tempus fugit. W czasach zmieniającego się często prawa, 
prawnicy powinni mieć szczególną świadomość, aby nie 
przeoczyć czegoś ważnego w swej pracy. Atmosfera klasz-
toru w Ettal na pewno sprzyjała kontemplacji i na ten temat. 

Refleksje historyczne, dające podstawy do różnych prze-
myśleń, wiązały się także z pobytem w dwóch zamkach kró-
la Ludwika II Bawarskiego, zwanego także Szalonym. Cóż, 
szaleństwo różne może mieć oblicze i prawnicy (obok leka-
rzy) spotykają na to twierdzenie sporo dowodów. W czasach 
nam współczesnych coraz trudniej określić CO właściwie 
jest normą, zupełnie jakby norma zamieniała się miejscem 
z objawami szaleństwa. Patrząc na zamki Ludwika II – LIN-
DERHOF i NEUSCHWEINSTEIN – na ich architekturę, wyposa-
żenie aż trudno uwierzyć, że pomysł ich zbudowania zrodził 
się zaledwie w 1869 r. Linderhof bowiem nawiązuje do baro-
ku, zaś Neuschweinstein do średniowiecza, którym Ludwik 
był absolutnie zafascynowany. Umiłowanie piękna oraz 
swych poddanych przyczyniło Ludwikowi II tyleż przyjaciół, 
co wrogów. Po wizycie w obu tych miejscach przez umysł 
prawnika może przemknąć refleksja, że bogactwo może za-
pewnić komfort, ale szczęścia i spokojnego końca żywota 
– niestety, już nie. Zamek Neuschweinstein robi szczególne 
wrażenie, jeśli przypomni się, że zainspirował się nim Walt 

Ettal; fot. J. Czartoryska Linderhof; fot. J. Czartoryska
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Disney w pokazywaniu swoich bajkowych opowieści. Tak, 
ten zamek jest jak z bajki, ale… ta bajka szczęśliwie dla Lu-
dwika II się nie zakończyła.

Zupełnie inna wiedza i refleksje nasuwają się, gdy stanie 
się na szczycie góry KEHLSTEIN w Brechtesgaden. To miejsce 
wyjątkowe poprzez bliskość czasową tragicznych historycz-
nych wydarzeń, z którymi jest związane. Na tej górze, w cią-
gu zaledwie półtora roku, została wybudowana herbaciarnia 
zwana po niemiecku Kehlsteinhaus, zaś po angielsku Eagle’s 
Nest – Orle Gniazdo. Została otwarta w 1938 roku. Była pre-
zentem urodzinowym NSDAP na 50. urodziny Adolfa Hitlera. 
Aby dostać się na szczyt Kehlstein, na wysokość 1834 m, trze-
ba z parkingu przejechać ok. 7 km specjalnym autobusem, 
obsługiwanym przez Deutsch Bahn. To bardzo trudna, wąska, 
kręta i jednopasmowa droga. Wybudowana została ogrom-
nym nakładem sił i środków, a jak wielkim – można przeczytać 
w specjalnym wydawnictwie sporządzonym w bardzo wielu 
językach świata, w tym polskim. Ta droga zakończona jest ko-
lejnym, sporych rozmiarów, parkingiem, położonym na wy-
sokości 1710 m n.p.m., z którego wchodzi się do tunelu wy-
kutego w skale, o długości 126 m. Na jego końcu znajduje się 
dużych rozmiarów winda, wykończona w mosiądzu i to ona 
dopiero wywozi chętnych do odwiedzenia Orlego Gniazda, 
126 metrów do góry. W ten sposób można dostać się do bu-
dynku, w którym Hitler był nie więcej niż 10 razy, zaś koszt bu-
dowy wyniósł ponoć 30 milionów marek niemieckich. Po woj-
nie obiekt przejęli alianci, którzy w 1960 r. oddali go władzom 

Bawarii. Obecnie wykorzystywany jest jako restauracja. 
Ze szczytu góry, jeśli nie ma zachmurzenia, rozpościerają się 
przepiękne widoki, ale stojąc na tym szczycie i mając informa-
cje o historii budowy „herbaciarni”, trudno oprzeć się refleksji, 
że ludzie stojący obok dyktatora próbowali go uszczęśliwić, 
choć on wcale tego nie chciał. Hitler bowiem miał lęk wysoko-
ści. Z wspomnianego już wydawnictwa jednak dowiadujemy 
się, że wielu z jego „przybocznych” spełniało po prostu swoje, 
własne zachcianki. Smutne miejsce, w którym ponura historia 
XX wieku może przesłaniać piękne widoki.

Wsłuchując się w  kolejne ciekawe informacje wykła-
dowcy, dojechaliśmy do MONACHIUM, miasta założone-
go w  XII  wieku, będącego stolicą najbogatszego landu 
Niemiec – Bawarii. W drodze do Parku Olimpijskiego zo-
baczyliśmy kawałek miasta – ładne i czyste robi przyjem-
ne wrażenie. W parku wyjechaliśmy na Olypiaturm (wyso-
kość 291 m.), z której można zobaczyć miasto w dalekiej 
perspektywie, w tym także stadion olimpijski z 1972 r. Do 
refleksji może prowokować informacja, że Bawaria bardzo 
dba o obiekty post-olimpijskie, traktując je już jako zaby-
tek i doceniając zalety architektury tamtego okresu. Ekipa 
szkoleniowa trafiła z pobytem w Monachium na urodziny 
miasta. W rynku trwała zabawa, która nie różniła się od po-
dobnych imprez odbywających w naszych miastach.

Ponieważ wszystko ma swój kres, i nasza podróż szko-
leniowa zaczęła dobiegać końca. Wracając z Monachium 
przez Austrię, wstąpiliśmy na chwilę do LINZU, stolicy Gór-
nej Austrii. To stare miasto, założone jeszcze przez Rzy-
mian, początkowo nazywało się Lenthia, a Linze – od 799 r. 
Polacy niezbyt często tam zaglądają, więc tym większa ra-
dość, że zobaczyliśmy starówkę, panoramę i ważne miej-
sca miasta. Przewodniczka, Polka osiadła w Linzu od 30 lat, 
wskazała nam historyczny balkon jednego z  budynków 
w rynku, z którego A. Hitler przemawiał do społeczeństwa 
wypełniającego plac, w dniu Anschlussu Austrii w 1938 r. 
Przypomnienie tego miejsca i  faktu mogło wyzwolić re-
fleksję, że nic nie jest dane raz na zawsze, w  tym pokój, 
którym Europa cieszy się od ponad 70 lat.

TO szkolenie nie było ani obowiązkowe, ani nudne. Na 
pewno było bardzo pożyteczne. Zrobiliśmy krok do pozna-
nia siebie samych i siebie nawzajem. Uczestnicy byli w róż-
nym wieku i wcale nie dominowali najmłodsi. Dowiedzieli-
śmy się jak podchodzić do klientów, aby wykonywać nasz 
trudny zawód z sukcesem, który może mieć różne oblicza – 
dla każdego inne. Zobaczyliśmy, po odrobince, jak wygląda 
kilka państw i miast europejskich. Poznaliśmy część ich histo-
rii oraz sposób, w jaki odbywa się utrwalanie faktów histo-
rycznych dla przyszłych pokoleń. A trzeba dodać, że byliśmy 
w miejscach trudnych historycznie. zarówno dla Niemców jak 
i Austriaków. I cóż wynika z tej nauki, z tego szkolenia? Różno-
ści, ale jedno jest pewne: Adulescentia est tempus discendi, sed 
nulla aetas sera est ad discendum (Młodość jest czasem nauki, 
ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki). I tego 
będziemy się trzymać w przyszłości, łącząc pokolenia radców 
w trakcie zdobywania wiedzy. Różnej wiedzy! ◾Linz – panorama; fot. J. Czartoryska
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KILKA SŁÓW  
O OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKÓW 

MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH 

W dniu 16 października 2017 r., dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Praw-
nych, a wśród nich Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie zawiązało 
Ogólnopolską Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Powstanie tej sieci 
to pierwsze tego rodzaju porozumienie w Polsce, które aktywnie wspiera ideę 
mediacji stawiając na jej rozwój w środowisku zawodowym radców prawnych. 

Celem sieci jest zapewnienie jed-
nolitych standardów prowadze-
nia mediacji, kreowanie wizerun-

ku radcy prawnego – mediatora jako 
profesjonalisty, promocja wizerunku 
Okręgowych Izb jako partnerów sę-
dziów oraz wspierających przedsiębiorców, zaś docelowo 
zwiększenie liczby mediacji i zapewnienie nowej prakty-
ki zawodowej dla radców prawnych. Zaznaczyć należy, iż 
ośrodki mediacyjne radców prawnych przy Okręgowych 
Izbach skupiają już około 300 radców prawnych, a  ich 
liczba ciągle się powiększa, co powoduje, iż cele stawia-
ne przez Ogólnopolską Sieć Ośrodków Mediacji Radców 
Prawnych odpowiadają istotnym potrzebom wielu człon-
ków Naszego samorządu zawodowego. 

Zmierzając do realizacji ww. celów w  ramach Ogól-
nopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych 
opracowano Kodeks Etyki Mediatora – Radcy Prawnego, 
określający wzorzec podstawowych zasad jakimi winien 
kierować się mediator radca prawny. Wśród tych zasad po-
kreślono istotność zasad samodzielności i autonomii stron 
konfliktu, bezstronności, niezależności, oraz kluczowej za-
sady poufności postępowania mediacyjnego. Zwrócono 
uwagę na istotność zapewnienia stronom postępowania 
mediacyjnego informacji o przebiegu, zasadach i odpłat-
ności postępowania mediacyjnego, oraz na konieczność 
poszerzania kompetencji i dokształcania się mediatorów.

Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Praw-
nych w czasie prac obywających się w utworzonych grupach 
zadaniowych przestąpiła do realizacji dalszych działań, któ-
rych efektem było w pierwszej kolejności stworzenie krajo-
wej bazy dokumentacji stosowanej przez ośrodki mediacji 
radców prawnych. Dokumentacja ta stanowi podstawę do 

opracowania ujednoliconych wzorców i standaryzacji dzia-
łań ośrodków mediacji radców prawnych. Stanowi ona rów-
nież inspirację dla modelowania struktur oraz trybu działa-
nia poszczególnych ośrodków mediacji przy wykorzystaniu 
doświadczeń innych ośrodków. 

Nadto bazując na ww. dokumentacji podjęto działania 
zmierzające zarówno do opracowania standardu prowa-
dzenia postępowania mediacyjnego, jak również niezbęd-
nych wymogów wpisu na listy mediatorów prowadzone 
przez zrzeszone w  sieci ośrodki mediacyjne. Wynikiem 
tych prac jest na chwilę obecną przyjęcie rekomendacji 
w sprawie standardów prowadzenia list mediatorów. 

Wskazać należy na ciekawą inicjatywę jaka powstała 
w związku z utworzeniem sieci, w wyniku której powołano 
sekcje administracyjne Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Me-
diacji Radców Prawnych, a których podstawowym celem 
jest promocja mediacji administracyjnej. Także w Ośrodku 
Mediacji Radców Prawnych w Rzeszowie została powołana 
sekcja administracyjna.

Utworzona organizacja wykorzystuje profesjonalizm 
radców prawnych i ich znajomość mediacji w Polsce, przy-
czyniając się zarówno do rozwoju idei mediacji, jak i bu-
dując wizerunek mediatora – radcy prawnego, jako profe-
sjonalisty, którego działania oparte są na ujednoliconych 
procedurach i  ustabilizowanych zasadach stanowiących 
gwarancję właściwego przebiegu mediacji i  rzetelności 
sporządzonej ugody mediacyjnej. ◾

r. pr. Mariusz Kwolek
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http://www.przestrzen-rozwoju.com.pl/akademia-prawnika
http://www.oirp.rzeszow.pl/szkolenia/najnowsze
http://sercedziecka.org.pl
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