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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Kończy się dziesiąta kadencja naszego samorządu. Bardzo 
ważna dla mnie. Ostatnia, w której pełniłem funkcję dzie-
kana izby. Za dwa miesiące pożegnam się z Państwem  
z poczuciem dobrze wypełnionej misji tworzenia silnego  
i dobrze funkcjonującego samorządu radcowskiego. W mi- 
jającej kadencji nasze działania oparte były na trzech 
priorytetach: kształtowaniu wizerunku radcy prawnego, 
doskonaleniu zawodowym radców prawnych i sprawnym 
funkcjonowaniu naszego samorządu. Uważam je nadal za 
bardzo ważne. Współpracując z samorządami zawodo-
wymi, administracyjnymi i z placówkami oświatowymi, 
poprzez działania edukacyjne wzmacnialiśmy wizerunek 
radcy prawnego jako wysoce profesjonalnego zawodu 
zaufania społecznego. Rozszerzyliśmy ofertę szkoleń  
o szkolenia specjalizacyjne, szczególnie te adresowane do 
młodych radców prawnych m.in. w ramach programu in- 
teraktywni radcowie prawni. Usprawniliśmy funkcjono- 
wanie samorządu poprzez wprowadzenie m.in. pełnej 
obsługi elektronicznej zarówno radców prawnych jak 
i aplikantów radcowskich, usprawniliśmy komunikację  
w oparciu o media społecznościowe, wyremontowaliśmy 
salę wykładową, co poprawiło jakość odbioru prowadzo- 
nych w niej zajęć wykładowych. Jako instytucja publiczna 
ugruntowaliśmy swoją pozycję. Reprezentujemy obecnie 
jedną grupę zawodową o wspólnych interesach. Zapew- 
niamy dobre warunki wykonywania zawodu oraz współ- 
pracujemy z licznymi instytucjami. Ostatnio bardzo inten- 
sywnie z administracją publiczną prowadząc nieodpłatną 
pomoc prawną. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy 
obecnie silnym i zintegrowanym samorządem aby skutecz-
nie reagować na to co się wokół nas dzieje.

Drogie Koleżanki, Drogie Koledzy, za chwilę wybory samo- 
rządowe XI kadencji. W połowie sierpnia delegatów,  
a na początku października nowego dziekana i rady. Po- 
śród od lat aktywnie działających członków samorządu, 
są radcowie prawni posiadający własne wizje rozwoju 
i budowania silnej pozycji samorządu w oparciu o dotych- 
czasowe dokonania. Wiem, że takich liderów poznański 
samorząd potrzebuje. Mam nadzieję, że zostaną wybrani. 
Życzę im aby od pozostałych członków samorządu otrzy- 
mali podobne wsparcie jakie ja otrzymałem od obecnych. 
To duża pomoc dla dziekana i członków prezydium.  
Na zakończenie składam gorące podziękowania wszyst-
kim radcom prawnym i pracownikom izby, którzy dawali  
mi wsparcie i doceniali siedmioletnią pracę na rzecz  
samorządu.

Zbigniew Tur
Dziekan OIRP w Poznaniu
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DZIEKAN INFORMUJE

PODZIĘKOWANIA DZIEKANA

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 
To praca sprawia, że czas nam szybko mija. We wrześniu kończymy X kadencję naszej izby. Przez okres ostatnich 
czterech lat podejmowaliśmy i realizowaliśmy z sukcesem wiele inicjatyw i działań dotyczących kształtowania 
wizerunku radcy prawnego, doskonalenia zawodowego radców prawnych i sprawnym funkcjonowaniu naszego 
samorządu. Poradziliśmy i nadal radzimy sobie z korona wirusem. 
Odchodzę po 7 latach z funkcji dziekana z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcji. Choć nie było  
łatwo, przybyło mi  siwych włosów, ale uważam, że warto było się starać i pracować. Kiedy w 2013 roku obejmowałem 
funkcję dziekana, samorząd nasz liczył 2896 członków. Dziś mamy ich o dwa tysiące więcej i jesteśmy drugą co do 
wielkości dobrze funkcjonującą tak liczną izbą w kraju.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi przez 7 lat miałem okazję współpracować. 

Dziękuję delegatom Zgromadzenia naszej izby za aktywny udział w spotkaniach i akceptację wyznaczonych  
i przedłożonych przeze mnie kierunków działania. Bardzo dziękuję za stałą i owocną współpracę członkom Rady,  
komisji rewizyjnej, członkom komisji i zespołów, rzecznikom dyscyplinarnym oraz sędziom sądu dyscyplinarnego.  
To przede wszystkim Wasza postawa, Wasz potencjał zawodowy i zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu  
przyczyniły się do jego rozwoju. Na koniec pragnę serdecznie podziękować za wyjątkową współpracę i podejmowane 
wspólne działania moim koleżankom i kolegom z Prezydium: dr Krystynie Babiak i Marzenie Brukwickiej, Henrykowi 
Kuligowskimu, Grzegorzowi Lorychowi i Dariuszowi Szymczakowi, rzecznikowi prasowemu izby Tomaszowi Działyń-
skiemu, przewodniczącej okręgowego sądu dyscyplinarnego Monice Czapli, rzecznikowi dyscyplinarnemu Jerzemu 
Burkowskiemu. Mam nadzieję, że nadal pozostając w dobrej kondycji, z równym zaangażowaniem ale już z innych 
pozycji i piastując inne funkcje będziemy współpracować dla dobra samorządu. 

Zbigniew Tur
Dziekan OIRP Poznań
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Szalejący na świecie od początku roku wirus SARS-
COV-2 zmusił wszystkie przedsiębiorstwa, urzędy, szkoły 
do wprowadzenia nadzwyczajnych działań służących 
minimalizacji zagrożenia zarażenia się nim. Jako samo-
rząd podjęliśmy nadzwyczajne działania chroniące 
członków samorządu i pracowników. Wydaliśmy zarzą- 
dzenie w sprawie wprowadzenia w OIRP Poznań proc-
edury mającej na celu minimalizację zagrożeń dla 
zdrowia oraz minimalizację ryzyka zarażenia COVID-19.  
Czując solidarność, wysoko ceniąc zaangażowanie i po- 
święcenie lekarzy i pielęgniarek w walce z pandemią 
wsparliśmy finansowo cztery szpitale. Wydaliśmy sze-
reg innych zarządzeń zmieniających diametralnie nasz 
sposób pracy. Przyjęliśmy regulamin pracy zdalnej  
i wprowadziliśmy tryb pracy w tym systemie przy ogra-
niczonych godzinach normalnego funkcjonowania izby 
tylko dla spraw niecierpiących zwłoki. Prezydium OIRP 
w Poznaniu podjęło w dniu 16 marca 2020r. uchwałę 
w sprawie szczegółowego trybu podejmowania uchwał 
Prezydium Rady OIRP w Poznaniu w trybie obiegowym. 
Odwołane zostały zajęcia dla aplikacji radcowskiej oraz 
praktyki w sądach i prokuraturze. Odwołane zostało 
też kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego pla-
nowane w kwietniu i wyjazdy szkoleniowe planowane 
w maju i czerwcu. Odwołane zostały także szkolenia dla 
radców prawnych oraz posiedzenia Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego i przesłuchania rzeczników. Wprowa- 
dziliśmy, zgodnie z obowiązującym programem, szkole-
nia dla radców prawnych i zajęcia dla aplikantów rad-
cowskich metodą webinariów. Tą metodą zarówno rad-

IZBA W OKRESIE PANDEMII
cowie jak i aplikanci odbywają szkolenia do końca lipca 
br. Mamy za sobą egzamin radcowski, którego termin 
został przesunięty z marca na koniec czerwca. Po raz 
pierwszy odbywał się w warunkach wyjątkowego rygo- 
ru sanitarnego, który wprowadził obowiązek noszenia 
przez członków komisji i zdających maseczek, przyłbic, 
rękawiczek  a także częstej dezynfekcji sal, stolików, 
krzeseł i sprzętu komputerowego. Egzamin zdawały 
182 osoby. Szczęśliwie przebiegł bez większych proble-
mów. Udało się. Przez te kilka miesięcy wirus nas nie 
zaatakował. Powoli wracamy do pracy. Izba już funk- 
cjonuje. W lipcu odbyły się dwa kolokwia. Przygoto-
wujemy się do egzaminu wstępnego na aplikację 
radcowską, który odbędzie się pod koniec września 
oraz do wyborów samorządowych. Nowe władze  
naszej izby poznamy na początku października. 

fot. archiwum OIRP

fot. archiwum OIRP
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WSPIERALIŚMY SŁABSZYCH 
W CZASACH PANDEMII

Marzec, kwiecień, maj to miesiące, w których koro-
nawirus radykalnie ograniczył naszą swobodę prze-
mieszczania się. Opustoszały ulice, jezdnie. Przerażeni  
i zaniepokojeni zostaliśmy w domach czekając z nadzie-
ją na spadek zachorowań. W obliczu pandemii nasza  
izba nie zapomniała o osobach, które znalazły się w naj-
trudniejszej sytuacji – samotnych, niesamodzielnych 
członkach samorządu, którzy z dnia na dzień pozbawie-
ni zostali dostępu do podstawowych niezbędnych do 
życia artykułów. Chcieliśmy im pomóc. Zwróciliśmy się 
więc do radców prawnych i aplikantów radcowskich  
z apelem o pomoc seniorom w zaopatrzeniu. Zgłosi-
ło się bardzo wielu chętnych bo ponad 50 radców 
prawnych i aplikantów radcowskich. To był naprawdę 
wspaniały gest, wypływający z serca oraz z poczucia 
solidarności i sprawiedliwości społecznej. Chcę bardzo 

gorąco Wam za to podziękować. Szczególnie dziękuję 
tym, którzy czynem wspierali i nadal wspierają po-
trzebujących. Radcom prawnym: pani Aleksandrze 
Urbanowskiej-Bohun, panu Ryszardowi Dolacie, panu 
Filipowi Jańczakowi i panu Jakubowi Pawłowskiemu 
oraz aplikantom radcowskim: pani Natalii Cytlak, pani 
Patrycji Figat, pani Joannie Gryzińskiej, pani Ewelinie 
Łuczak-Sosińskiej, pani Dagmarze Siekierskiej i panu 
Janowi Koźmińskiemu. Jestem z Was dumny. Odrębne 
podziękowania kieruję do pani mecenas Urszuli Bu-
dzińskiej, przewodniczącej zespołu ds. seniorów.  
Bardzo dziękuję za zaangażowanie w akcję pomocy  
seniorom oraz koordynację akcji przekazania potrze-
bującym paczek żywnościowych otrzymanych od Kra-
jowej Rady Radców Prawnych.

PORTAL INTEGRACYJNY radcy-razem.pl
NIE TYLKO NA CZAS PANDEMII

Znaleźliśmy się w wyjątkowym, trudnym dla nas wszyst-
kich momencie izolacji, spowodowanej pandemią. Pa- 
miętamy jednak o podtrzymaniu koleżeńskich więzi, 
pamiętajmy o najsłabszych, o seniorach, o osobach cho-
rych. Udostępniliśmy dla wszystkich radców prawnych  
i aplikantów narzędzie, dzięki któremu nikt nie zostanie 
sam, każdy z nas może podzielić się z drugim swoimi 
troskami, poprosić o pomoc. W przestrzeni Portalu In-
tegracyjnego możemy tworzyć grupy zainteresowań, 
upowszechniać inicjatywy wolontariackie, porozmawiać 
ze sobą – tak po prostu – podzielić się swoimi obawami, 
problemami. Portal www.radcy-razem.pl to nowoczes-
ne narzędzie informatyczne stworzone z myślą o radcach 
prawnych i aplikantach radcowskich. Miejsce spotkań  
i rozmów o naszych zainteresowaniach i pasjach, tych 
zawodowych i pozazawodowych. Aby założyć darmowe 
konto i dołączyć do grona radców prawnych i aplikantów 
radcowskich z całej Polski należy wejść na stronę in-
ternetową oraz kliknąć w link „Rejestracja” znajdujący 

się w prawym górnym rogu. Po wprowadzeniu danych  
następuje proces weryfikacji, który może potrwać do 
kilku dni. Administratorem portalu jest Krajowa Izba 
Radców Prawnych. Zachęcam Państwa do rozmów  
i budowania własnych grup zainteresowań, nie tylko  
w czasie kiedy musimy pozostać dłużej w domu.

fot. archiwum OIRP
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Za działalność pro publico bono w 2019 r. uhonorowano 
15 radców. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy 
Prawnego 2019 samorządu radcowskiego otrzymali 
radcowie prawni prawni i aplikanci radcowscy, który  
w minionym roku wspierali  bezinteresowną pomocą 
osoby fizyczne, organizacje społeczne, instytucje reali-
zujące cele publiczne, kościoły, związki wyznaniowe, 
osoby dotknięte klęskami, wspierali uchodźców, re-
patriantów poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub do-
broczynnej, udział w programach edukacyjnych lub 
szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej 
w ramach edukacji prawnej i działalności pro publico 
bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji 
i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku 
poza statuetkami laureaci otrzymali praktyczne książki 
– „Kodeks postępowania cywilnego” po nowelizacji
w 2019 r. Na uroczystości wręczenia nagród obecny był 
pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który 
powiedział m.in. „Żyjemy obecnie w trudnych czasach. 
W czasach, w których musimy się zastanawiać, jak 
najlepiej świadczyć pomoc prawną, ale też musimy 
odpowiedzieć sobie na pytania o praworządność.  
To, co państwo robią w dużej mierze pokrywa się z za- 
kresem działalności Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich – powiedział, gratulując uhonorowanym radcom, 
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. – Zasta-
nawiamy się, czy takie konkursy mają sens, czy nie jest 
ich za dużo. Ja uważam, że jest ich za mało. Chciałbym 

wszystkim laureatom podziękować za zaangażowanie 
pro bono” – dodał rzecznik.

Laureatem Kryształowego Serca Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Poznaniu został radca prawny 
Zbigniew Standar, który od pięciu lat wspiera poznań-
skie Hospicjum Palium. Jak pisze Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej w Poznaniu: „Jego nieoceniona 
pomoc, wiedza prawna, autorytet w środowisku praw- 
niczym, a nade wszystko czas poświęcany na bezinte-
resowne wsparcie (…) sprawiają, że działamy odważ-
niej, śmielej i z umacniającą nas pewnością, że nasze 
różnorodne inicjatywy na rzecz pacjentów hospicjum, 
ich najbliższych oraz wszystkiego, co może podnosić 
poziom opieki paliatywnej w Poznaniu i Polsce są 
zgodne z prawem i bezpieczne dla Stowarzyszenia (…)”.

KRYSZTAŁOWE SERCE 2019
fot. archiwum KRRP

fot. archiwum KRRP
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WYBORY 
W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM

W dniach 25 – 26 lutego 2020 r. w Poznaniu Wydział 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza był gospodarzem dwudniowej 
i cyklicznej konferencji „Wybory w państwie demokra-
tycznym” zorganizowanej z okazji 30-lecia demokra-
tycznego prawa wyborczego w Polsce. - Z prawem wy-
borczym jest tak, jak ze słynnym zdrowiem - dopóki 
jest dobre to nie zwracamy na nie uwagi - podkreślił 
prof. Ryszard Balicki, członek Państwowej Komisji 
Wyborczej.
Wybory stanowią niezmiennie interesujący przedmiot 
badań naukowych. Są one podstawowym mechani-
zmem demokracji. W procesie tym uprawnione jed-
nostki dokonują wyboru swoich przedstawicieli do 
organów władzy spośród zgłoszonych przedstawicieli. 
Podstawową metodą wyboru przedstawicieli jest gło- 
sowanie. Z kolei nieodzownym elementem przepro-
wadzenia wyborów są przepisy prawa, na które składa- 
ją się regulacje dotyczące m.in.: procesu wyborczego, 
systemu wyborczego oraz ważności wyborów. Celem 
konferencji była analiza szeroko rozumianej proble-
matyki wyborów i stosowania prawa wyborczego, ze 
szczególnym uwzględnieniem standardów i gwarancji 
demokratycznych wyborów oraz praktyki wyborczej.

Wydarzenie współorganizowały Okręgowa Izba Rad-
ców Prawnych oraz Izba Notarialna w Poznaniu, a patro-
natem honorowym objęło je szereg instytucji i osób, 
m.in. rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, przewodniczą- 
cy Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marci- 
niak. W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy 
zajmujący się zagadnieniami związanymi z wyborami, 
reprezentujący krajowe uczelnie m.in. prof. Krzysztof 
Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku, przewod-
niczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014-
2019, Jerzy Stępień, sędzia TK w stanie spoczynku,  
prof. Jacek Sobczak, sędzia SN w stanie spoczynku, prof. 
Ryszard Balicki, członek Państwowej Komisji Wybor- 
czej, ale również pracownicy administracji wyborczej, 
politycy, przedstawiciele samorządu, organizacji poza-
rządowych oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni.
Konferencja objęta była Patronatem Honorowym: Re- 
ktora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Poz- 
nańskiego.

WPiA UAM

fot. archiwum OIRP



10

DZIEKAN INFORMUJE

 RADY I PORADY
RADCOWIE W TVP3

Z inicjatywy Komisji ds. komunikacji, Mediów i Promocji 
Zawodu grupa radców prawnych gościła w programie 
Witaj Wielkopolsko. To poranne pasmo TVP3, które 
informuje widzów z samego rana o wszystkich ważnych 
wydarzeniach w Wielkopolsce oraz prowadzi w stu- 
diu interesujące rozmowy. Dla naszych radców stwo-
rzono specjalny antenowy czas  Rady i Porady, w czasie 
którego opowiadali i odpowiadali na pytania dzienni-
karzy prowadzących oraz widzów dotyczących  różnych 
zagadnień prawnych, w tym związanych z panującą 
pandemią koronawirusa. W programach udział wzięli 
m.in. r.pr. Sabina Wawrzynowicz i r.pr. Radosław
Kędziora z Kancelarii Brzoziewska Kędziora, którzy wy- 
powiadali się w sprawach prawa pracy, usług tu-
rystycznych  w tym odwołań wyjazdów turystycznych 
w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Na podobny 
temat  dotyczących praw konsumenta, w tym o odszko-
dowaniach za zmarnowany urlop przez organizato-
rów usług turystycznych. mówił r.pr Maciej Bedyński. 
Z kolei r.pr. Michał Pankiewicz wyjaśniał telewidzom 
jak prawidłowo postępować w przypadku wykroczeń 
komunikacyjnych, gdy straż miejska zostawi nam za wy- 
cieraczką samochodową mandat. Radca prawny Piotr 
Zentel wypowiadał się na temat szeroko pojętych 

ubezpieczeń gospodarczych i osobowych. Natomiast 
o zmianach w przepisach dotyczących prowadzonej
działalności gospodarczej wypowiadał się r.pr. Andrzej 
Pieścik. A jak się bronić i jak postępować zgodnie  
z prawe konsumenckim jeśli zakupimy produkty na 
spotkaniach lub wykładach radził telewidzom r.pr. 
Krzysztof Owsianny.
Bardzo dziękuję wszystkim wymienionym radcom 
prawnym za poświęcony czas na przygotowanie i udział 
w programie TVP3. To świetna inicjatywa i promocja 
pozytywnego wizerunku naszego zawodu i samorządu 
radcowskiego

fot. archiwum OIRP
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Dlaczego w dalszym ciągu ludzie nie wiedzą, jaka jest 
różnica między radcą prawnym i adwokatem? 
Dlaczego wciąż musimy tłumaczyć, że radcowie prawni 
mają taki sam zakres kompetencji jak adwokaci? Te i in-
ne podobne pytania zadawali nam w Izbie poznańskiej 
młodzi radcy prawni, którzy muszą się zmierzyć z nie-
przyjemną rzeczywistością, stanem społecznej wiedzy 
o naszym zawodzie. To właśnie oni podsunęli nam
pomysł, aby wykorzystać nowoczesne metody i techniki 
komunikacji  dla promocji zawodu radcy prawnego. 
Film animowany został wyprodukowany na zlecenia 
naszej Izby .

To efekt realizacji zwycięskiego scenariusza w konkur-
sie, którego zadaniem było przedstawienie w przystęp-
ny i merytoryczny sposób podstawowych informacji 
na temat naszego zawodu - uwypuklenie kompetencji, 
zobrazowanie sytuacji, w których możemy pomóc oraz 
podkreślenie wartości, którymi kierujemy się w ramach 
wykonywania naszej pracy oraz w życiu codziennym.

Zwyciężczynią konkursu została Pani Agata Odrobna.
Animacja została zamieszczona na stronie internetowej 
OIRP Poznań oraz na stronie Izby na portalu społecz-
nościowym Facebook. W związku z tym, że jednym  
z głównych celów przygotowania projektu było uka-
zanie w atrakcyjny sposób informacji na temat zawodu 
radcy prawnego odbiorcom spoza samorządu i świata 
prawniczego, animacja została wykorzystana jako ma-
teriał nie tylko do standardowego postu, ale również 
jako podstawa kampanii reklamowej na FB. W ten spo-
sób dotarła do dużej grupy osób. Post od 1 czerwca 
do 1 lipca uzyskał zasięg organiczny na poziomie 
32,2 tys. osób oraz wywołał aktywność równą 5,7 
tys. (komentarze, udostępnienia, reakcje, kliknięcia), 
natomiast dwutygodniowa kampania skierowana do 
odbiorcy zewnętrznego dotarła do ponad 43 tys. 
osób i została wyświetlona ponad 64 tys. razy. Wśród 
odbiorców profesjonalnych animacja wywołała żywą 
dyskusję i zróżnicowane opinie – od bardzo pozy-
tywnych, po krytyczne, natomiast odbiorcy spoza 
świata prawniczego reagowali na przekaz wyłącznie 
pozytywnie. 

r. pr. Tomasz Działyński

KRESKÓWKA NA FB I NIE TYLKO 
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PORADNIKI DLA RADCÓW
NA CZAS PANDEMII

Radcowie prawni, którzy są emerytami, rencistami i nie wykonują zawodu radcy prawnego od 1 stycznia 2020 
roku będą zwolnieni z opłacania składek - taką Uchwałę podjęła Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 31 maja 
2019 roku – Uchwała Nr 151/X/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki 
ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.

Uprzejmie prosimy aby wszelkie zmiany dotyczące  wykonywaniu zawodu, nabycia praw emerytalnych - rento- 
wych, bądź innych okoliczności mających wpływ na wysokość składki były zgłaszane niezwłocznie w formie pisem- 
nej za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty e-mail, bądź osobiście w siedzibie OIRP w Poznaniu.

Przypominamy również iż konto indywidualne służy tylko i wyłącznie do opłacania składek radcowskich / apli-
kanckich, natomiast wszystkie inne płatności pro-simy kierować na konto prowadzone przez  Santander Bank 
Polska S.A. nr: 34 1090 1359 0000 0000 3501 8502.

Chciałybyśmy podziękować na łamach naszego biuletynu wszystkim członkom samorządu za terminowe opła- 
canie składek na indywidualne konta bankowe. To bardzo usprawnia naszą pracę. Osoby, które jeszcze nie 
opłacały składek przy pomocy indywidualnych rachunków bankowych zapraszamy do korzystania z extranetu  
w celu zapoznania się ze swoim indywidualnym numerem konta, bądź kontaktu z działem księgowości: 

Zmiany w składkach samorządowych
dla radców prawnych niewykonujących zawodu, 
pobierających świadczenie emerytalno-rentowe.

Dział księgowości OIRP

61 853 53 11 w 25, 26 / ksiegowa@poznan.oirp.pl / ksiegowa.mr@poznan.oirp.pl

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Rad- 
ców Prawnych przygotował dwa poradniki dotyczące 
praktycznych aspektów stosowania tzw. tarczy anty- 
kryzysowej. Pierwszy z poradników ma służyć pomocą 
radcom prawnym w zapoznaniu się z przyjętymi przez 
parlament zapisami specustawy dotyczącymi funkcjo- 
nowania sądów i organów administracji w dobie epi- 
demii. Drugi odnosi się do wybranych podstawowych 
problemów oddziaływania specustawy na najistotniej-

sze sfery funkcjonowania przedsiębiorców. Oba porad- 
niki dostępne są na naszej stronie internetowej w za-
kładkach:
poradnik_czesc_1_tarcza-antykryzysowa-poradnik-dla-
radcow-prawnych.-wybrane-zagadnienia-1
poradnik_czesc_2_tarcza-antykryzysowa-dla-przed-
siebiorcow.-wybrane-zagadnienia
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Na stronie naszej izby w zakładce www.poznan.oirp.pl 
/kategoria/radca-prawny/komunikaty-radca-prawny/ 
zamieszczone jest szczegółowe sprawozdanie kaden-
cyjne dziekana Zbigniewa Tura. Poniżej zamieszczamy 
jego wybrane fragmenty. Druga kadencja dziekana 
Zbigniewa Tura rozpoczęła się w październiku 2016 ro-
ku i zakończy we wrześniu tego roku. Jak funkcjonował 
samorząd w tym czasie? 
W budynku siedziby izby przeprowadzono szereg mo-
dernizacji i remontów. Największym z nich był remont 
sali wykładowej na I piętrze wykonany w sierpniu 2019 
roku. Salę po wielu latach odmalowano, zmieniono 
posadzki i zainstalowano nowej generacji krzesła audy-
toryjne. W salach wykładowych izby prowadzono od 
poniedziałku do piątku zajęcia szkoleniowe dla apli-
kantów radcowskich a w popołudniowe piątki i soboty  
szkolenia dla radców prawnych. Zajęcia aplikantów 
radcowskich prowadzono według regulaminu aplikacji 
radcowskiej zgodnie z uchwałami Prezydium Krajowej 
Rady Radców Prawnych w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej. Każdy 
z aplikantów odbywał aplikację pod opieką patrona. 
Zajęcia na aplikacji radcowskiej prowadzone były przez 
42 wykładowców, w tym 11 sędziów - SSO, SSA i NSA, 
16 radców prawnych oraz 6 ekspertów – pracowników 
nauki i wysokokwalifikowanej kadry Urzędu Miasta.  
Za organizację szkoleń odpowiadała Komisja ds. Dosko-
nalenia Zawodowego, której w mijającej kadencji po-

KADENCYJNA AKTYWNOŚĆ KOMISJI
I ZESPOŁÓW

wierzono także przygotowanie również konferencji 
o charakterze naukowym oraz rozpatrywanie spraw 
indywidulanych w zakresie wypełniania obowiązku 
szkoleniowego radców prawnych. Szkolenia stacjonar-
ne, w których wzięło udział 12283 osób odbywały się  
zarówno w siedzibie OIRP w Poznaniu, jak również  
w ośrodkach zamiejscowych, tj. Lesznie Koninie, Kaliszu. 
Dodatkowo prowadzono szkolenia online za pomocą 
platformy webinaryjnej. Wzięło w nich udział 4329 
radców.
Rada i Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Poznaniu swoje ustawowe obowiązki wykonywała 
poprzez działania członków 18 komisji i zespołów, 
rozszerzając w ten sposób działalność Izby i dostoso-
wując jej zakres do wprowadzonych przez KRRP nowych 
obszarów działań samorządu radcowskiego ostatniej 
kadencji. Ponadto, działania dziekana i działania Rady 
wspierali powołani Pełnomocnicy dziekana, tj. Pełno- 
mocnik dziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Pełno-
mocnik dziekana ds. Rady Programowej Wydawnictw 
Naukowych i Doskonalenia Zawodowego oraz Pełno-
mocnik dziekana ds. Ośrodka Mediacji.
Najbardziej aktywna była Komisja ds. wpisów, która 
na bieżąco rozpatrywała, pod względem formalno – 
prawnym, wpływające do Izby wnioski o wpis na listę 
radców prawnych. W trakcie niniejszej kadencji komisja 
zebrała się 36 razy. Przeprowadziła postępowanie kwa-
lifikacyjne w 185 sprawach i podjęła ustalenia w sprawie 

fot. archiwum OIRP
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wpisu na listę radców prawnych. Drugą najbardziej 
aktywną była Komisja ds. Aplikacji, która odbyła 32 
posiedzenia. Przedmiotem obrad były różnorodne 
sprawy związane z prowadzeniem aplikacji przez OIRP 
w Poznaniu, a także bieżące sprawy osobowe dotyczące 
aplikantów. 
Sprawy rozpatrywane przez Komisję ds. wykonywania 
zawodu dotyczyły w szczególności zasad i sposobów 
wykonywania zawodu przez radców prawnych, statusu 
radców prawnych wykonujących zawód w krajach Unii 
Europejskiej, zasad opłacania składek radcowskich  
a także informacji dotyczących uprawnień radców praw- 
nych w przypadkach wyznaczania ich do pełnienia 
zastępstw procesowych podmiotów, którym przyznano 
z urzędu pomoc prawną w postępowaniach przed 
sądami powszechnymi. Komisja spotkała się 22 razy  
i rozpatrzyła 162 wnioski. Komisja ds. legislacji w mi-
jającej kadencji zajmowała się głównie - opiniowaniem 
projektów aktów prawnych o istotnym znaczeniu dla 
funkcjonowania samorządu radców prawnych, w tym 
do projektu zmian zasad przeprowadzania wyborów  
do organów samorządu radców prawnych, opiniowa- 
niem projektów aktów prawnych dotyczących zmian 
w kodeksie cywilnym oraz w przepisach procedury 
cywilnej i karnej, przygotowanie regulacji prawnych 
związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Mediacji przy 
OIRP, przygotowywaniem opinii i stanowisk w spra- 
wach dotyczących stanowienia prawa, oraz przygoto-
waniem opinii i stanowisk w sprawach bieżących 
członków samorządu.
Komisja ds. finansów i budżetu odbyła 23 spotkania, 
podczas których sprawdzano m.in. terminowość opła-
cania składek przez radców prawnych, rozpatrywano 
wnioski o rozłożenie zaległych składek na raty lub ich 
umorzenie, sprawdzano realizację budżetu. 
Zespół ds. Współpracy z Zagranicą prowadził dzia-
łalność zagraniczną w ramach Komisji Federacji Euro- 
pejskich Izb Prawniczych (FBE), w ramach Klubu Praw- 
nika Europejskiego OIRP w Poznaniu oraz zajmo- 
wał się wymianą bilateralną z międzynarodowymi 
organizacjami i instytucjami prawniczymi. Nowe zada-
nia realizowała Komisja ds. Komunikacji, Mediów  
i Promocji Zawodu skupiając się na umacnianiu wi- 
zerunku radcy prawnego w zdefiniowanych grupach 
docelowych, budowania pozytywnych relacji z otocze- 
niem medialnym OIRP w Poznaniu, a także obsługi 
medialnej wydarzeń specjalnych i inicjatyw realizowa- 
nych przez Izbę – m.in. projektów edukacyjnych, 
wydarzeń branżowych oraz integracyjnych (np. regat 
żeglarskich, Pikniku). Ulubiona Komisja ds. sportu 
odbyła 26 posiedzeń podczas, których uzgadniano 
kwestię organizacji i finansowania imprez i wydarzeń 
sportowych. Komisja zdobywała dodatkowe środki po- 
zyskując dofinansowanie od sponsorów. Rok rocznie 

organizowała 19 wydarzeń sportowych. Komisja ds. 
Współpracy z Samorządami i Instytucjami Publicz- 
nymi, aktywnie współpracowała z przedstawicielami 
innych samorządów zawodowych. Członkowie Komi- 
sji brali udział w cyklicznych spotkaniach w ramach 
Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawo-
dowych, w których uczestniczyli przedstawiciele takich 
samorządów, jak pielęgniarek, doradców podatko-
wych, lekarzy, adwokatów, inżynierów, biegłych rzeczo- 
znawców od nieruchomości. Komisja ds. Integracji 
Środowiskowej i Rekreacji, kontynuowała już spraw- 
dzone pomysły na integrację np. (pikniki rodzinne, 
maratony filmowe, wycieczki integracyjne, spektakle 
w Teatrze Wielkim) oraz wprowadziła nowe inicjatywy 
(cykl: Historyczny Poznań, Niedziela w Muzeum, kon- 
certy w Filharmonii Poznańskiej, zabawy integracyjne). 
Nowe pomysły na integrację spotkały się z dużym 
zainteresowaniem środowiska samorządu a Maratony 
Filmowe zawsze z premierowymi filmami, z pełną 
salą kinową na stałe zagościły w ofercie Izby.  Zespół 
ds. Edukacji Prawnej miał na celu realizację progra-
mu: „Prawo w szkole”, promującego edukację prawną 
dzieci i młodzieży na terenie Wielkopolski. W sprawo- 
zdawanym okresie Zespół odbył 30 posiedzeń. Na co 
dzień członkowie Zespołu pracowali ze szkołami (w ro- 
li opiekunów) zainteresowanymi edukacją prawną,  
z którymi Izba ma zawarte stosowne porozumienia  
o współpracy. Sztandarową aktywnością Zespołu było 
przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych corocz- 
nych edycji Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna- 
zjalnych na terenie Wielkopolski oraz przygotowanie 
i udział w organizacji ogólnopolskich edycji (I-IV) 
Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie, za którą od-
powiedzialna była Krajowa Izba Radców Prawnych. 
Zespół ds. Socjalnych w tej kadencji spotkał się 10 razy. 
Podczas posiedzeń rozpatrywał i opiniował wnioski 
radców prawnych i aplikantów radcowskich o pomoc 
finansową z Funduszu Socjalnego. Ponadto organizo-
wał pomoc rzeczową dla radców prawnych seniorów, 
informował członków samorządu o możliwościach 
uzyskania pomocy finansowej zarówno na szczeblu 
OIRP jak i KRRP. Pomoc finansową uzyskało 13 osób 
– radców prawnych na łączną kwotę 27500,00 zł.  
Zespół ds. odznaczeń zbierał, weryfikował i opiniował 
wnioski o przyznanie odznaczeń, medali i tytułów ho- 
norowych oraz odznak dla radców prawnych, apli-
kantów radcowskich oraz osób zasłużonych dla samo-
rządu radcowskiego. W Jubileuszowym roku 2017,  
w którym to przypadało 35-lecie istnienia Samorządu 
Radcowskiego, zaopiniowano 101 wniosków o przy-
znanie medalu 35-lecia, 10 wniosków o przyznanie 
Złotej Odznaki Zasłużony dla Samorządu Radców 
Prawnych i 13 wniosków o przyznanie Srebrnej Od-
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znaki Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych. Po- 
nadto Zespół opiniował wnioski w corocznej edycji 
konkursu KRRP „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”,  
w którym możliwość zgłoszenia kandydata mieli wszy-
scy członkowie samorządu oraz instytucje i organizacje 
publiczne. Zespół ds. Praw Człowieka i Wolności, 
jako pierwszy pośród innych Okręgowych Izb Radców 
Prawnych w Polsce - został powołany Uchwałą Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na je- 
sieni 2016 roku. Aktywność Zespołu obejmuje obszar: 
Polska / Europa Środkowa i Wschodnia / Europa Za-
chodnia i Świat. Zespół odpowiada za promowanie 
powszechnego poszanowania praw człowieka oraz 
podstawowych wolności, reagowanie na pojawiające 
się naruszenia czy łamanie praw człowieka, organizo-
wanie szkoleń, wykładów, kampanii medialnych w celu 
upubliczniania przykładów łamania praw i wolności 
oraz przygotowywanie projektów stanowisk organów 
samorządu dotyczących naruszania tych praw, współ-
praca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami 
oraz pozarządowymi organizacjami działającymi w ob- 
szarze praw człowieka. Zespół ds. Mediacji, prowadził 
postępowania mediacyjne i współpracował z innymi 
komisjami lub zespołami w zakresie zagadnień zwią-
zanych z mediacjami, weryfikował i opiniował wnioski 
radców prawnych o wpis na prowadzoną przy Sądzie 
Okręgowym w Poznaniu listę stałych mediatorów 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ogółem 
od 2017 roku do lutego 2019 wpłynęły 84 sprawy. 
W 2017 roku z 31 spraw zakończono 22, w tym w 6 
przypadkach mediacja doprowadziła do polubownego 
zakończenia sporu. W 2018 roku prowadzonych było 
28 praw, a w 2019 prowadzonych było 25 spraw, obec- 
nie zakończonych jest 13. Zespół ds. Seniorów, Ze- 
spół zgodnie z celami jego powołania podejmował i re-
alizował działania, zgodnie z wytyczonymi zadaniami 
w ustalonych corocznie Planach Pracy Zespołu na 
rzecz Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Poznaniu, do którego należą Radcowie Prawni – 
Seniorzy, jako członkowie w wieku powyżej 60 lat  
z obecnie najstarszym 95 letnim radcą prawnym se-
niorem. Zespół do Spraw Seniorów swoje ustalenia 
i realizację zadań oraz wszystkie sprawy związane  

z działaniem Klubu omawiał na własnych posiedze-
niach, na których prowadził szerokie dyskusje rozwią-
zujące niektóre problematyczne sprawy i podejmował 
decyzje w zakresie najlepszej organizacji pracy na 
rzecz Seniorów członków Klubu Seniora. Corocznie 
odbywało się od 8-10 posiedzeń Zespołu. Zespół do 
Spraw Seniorów w najwyższym stopniu obejmował 
dużą troską wszystkich Radców Prawnych - Seniorów 
– członków Klubu Seniora. Przez cały czas swojego 
działania, planował takie zadania do realizacji, które 
cieszyły się wielką aprobatą i sprawiały radość wszyst-
kim członkom Klubu Seniora.
Rodzaj integracji senioralnej był ustalany w porozu-
mieniu z Seniorami, członkami Klubu i dopasowany 
do ich wieku, zainteresowań i pragnień. Spotkania 
w Klubie Seniora stanowiły dla niektórych Seniorów 
jedyną rozrywkę życiową w okresie sędziwego wieku, 
szczególnie dla tych Seniorów, Radców Prawnych, którzy 
są samotni, schorowani, dotknięci niepełnosprawnością 
w takim stopniu, że mogą brać udział w działaniach 
Klubu Seniora, a spotkania z koleżeństwem podtrzymują 
ich na duchu.
Do chwili sporządzenia sprawozdania biorąc pod 
uwagę wszystkie formy integracji, to Seniorzy mieli 
zorganizowanych 55 spotkań integracyjnych oraz 4 
spotkania w miesiącach wakacyjnych. Zespół zorga-
nizował dla Seniorów w roku 2019 kurs komputerowy 
I i II stopnia, w którym uczestniczyło 10 seniorów. Kurs 
ten był zorganizowany za symboliczną opłatą przez 
Stowarzyszenie „Świerczewski Krąg” w Poznaniu, z któ-
rym kontakt nawiązał Zespół do Spraw Seniorów.
Zespół Wizytatorów przeprowadził 64 wizytacje  
w oparciu o art. 16 Ustawy o radcach prawnych oraz  
1 wizytację w trybie art. 19 Ustawy o radcach praw-
nych. Uchwałą Rady OIRP w Poznaniu został powołany 
Zespół Przedstawicieli Dziekana ds. Reprezentowania 
Samorządu Radców Prawnych Przy Czynnościach 
Przeszukania Kancelarii Radcy Prawnego. Nadzór nad 
działalnością Zespołu został powierzony r.pr. Adamo- 
wi Puchalskiemu. W okresie sprawozdawczym człon-
kowie zespołu asystowali podczas 5 przeszukań kan-
celarii.

fot. archiwum OIRP
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PANDEMIA ZMIENIŁA TERMIN 
WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Obecny rok jest rokiem wyborów nowych władz we 
wszystkich izbach radcowskich. Kiedy na początku roku 
każda z izb już ustaliła swój terminarz wyborczy, na 
początku marca pojawił się Covid 19. Wówczas Krajo- 
wa Rada Radców Prawnych przesłała do Senatu KRRP 
postulat, by ze względu na panującą pandemię zawie- 
sić w samorządzie radcowskim bieg terminów rozpo-
czętych już procesów wyborczych. Ze względów epide-
miologicznych jak i prawnych nie było możliwości 
zwoływania zgromadzeń rejonowych, bez których nie 
można było uruchomić pozostałych procedur wybor-
czych. Wydawało się więc koniecznym wprowadzenie 
rozwiązań, które pozwoliłyby na przeprowadzenie wy-
borów do organów samorządu zawodowego po usta-
niu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego  
i do tego czasu przedłużenie obecnej kadencji organów. 
Senat wprowadził do tarczy proponowaną przez nas 
poprawkę, którą niestety Sejm odrzucił.
Nasza izba dostosowując się do podjętych przez sejm 
decyzji, w związku z art. 14 ha ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za- 
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 
-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn.zm.),  
a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
odwołała zaplanowane na maj br. zebrania rejonowe. 
Aby zachować terminarz wyborczy Rada OIRP w Poz-
naniu w dniu 30 czerwca podjęła uchwałę (nr 707/
VI/2020) w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP 
w Poznaniu w dniach 17, 18 sierpnia, a w Kaliszu, Ko- 
ninie i w Lesznie w dniu 17 sierpnia. 19 sierpnia swo-
ich kandydatów wybiorą aplikanci. W tych dniach rad- 
cowie prawni i aplikanci wybiorą spośród siebie 316 
nowych delegatów Zgromadzenia, którzy 5 paździer-
nika br. wybiorą nowe władze i organy XI kadencji 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Zachęcam wszystkich radców i aplikantów do wzięcia 
udziału w wyborach.
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Wydarzenia, sukcesy, porażki ostatniej kadencji  
(a właściwie dwu ostatnich), w których Pan przewo- 
dził Izbie, utrwalone zostały w obszernych i szcze-
gółowych sprawozdaniach na stronie internetowej. 
I chociaż same wypełnione są wieloma danymi, cy-
frami, tabelkami - to jednak nie tworzą pełnego 
obrazu tamtych lat. Brakuje w nich… Pana. Pana od-
czuć, emocji, spojrzeń ogólnych, uważnych. I dlatego 
tę rozmowę chcemy potraktować jako swoiste post 
scriptum tych lat. A zatem zaczynamy.  
Można powiedzieć, że dopływa Pan do portu. Jest Pan 
zmęczony? Choć, jak wieść niesie, pływa Pan świetnie. 

Zmęczony pewnie nie, jestem wciąż wypełniony ener-
gią, pomysłami, chęcią działania. Ale z pokorą przyjmu-
ję fakt, że pewna odmienność w życiu musi nastąpić. 
Zwłaszcza w pełnieniu funkcji zarządzających. Radcą 
prawnym byłem, jestem i pewnie będę, dziekanem się 
bywa. To zaszczyt być dziekanem naszej poznańskiej 
izby. To nie przymus, tak jak wcześniej powiedziałem 
zaszczyt i praca. 

Czy żal Panu będzie?
W tych kategoriach tego nie rozpatruję, choć pewnie, 
gdy przyjdzie ta pora, zmiany poczuję i odczuję - może 
nawet boleśnie. Niektórzy mówią, że jak się jest mocno 
zaangażowany to w pierwszym okresie „głuchy-niemy” 
telefon doskwiera. Ano zobaczymy. Myślę, że mogę 
powiedzieć, że zostawiam izbę w dobrej kondycji i od-
chodzę ze stanowiska z otwartą przyłbicą. To jednak  
był duży rozdział mojego życia.

Co z ulgą pozostawi Pan za sobą?
Może ten duży, zbyt niekiedy duży natłok zajęć, często 
odrywający mnie od rodziny, jej spraw, bycia z nią prze- 
de wszystkim. Choć niewykluczone, że i tego rozgar-
diaszu z czasem odczuję brak… 

Co z tamtego okresu bycia najpierw wicedziekanem, 
potem dwukrotnie dziekanem, nie licząc innych funk-
cji, warto zabrać w dalszą drogę? Jakie doświadczenia? 
Podczas zarządzania tak dużą „firmą”, liczącą ponad  
5 tys. osób, nauczyłem się dobierać w sposób właści-
wy właściwych współpracowników i doradców. Prawie 

fot. archiwum KRRP

FUNKCJA DZIEKANA 
TO NIE FUNKCJA WŁADZY

Ze Zbigniewem Turem, dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych, mecenasem
rozmawia Jolanta Lenartowicz.

wszyscy należymy tu do radcowskiej „rodziny”. To moi 
zawodowi - samorządowi koledzy i koleżanki. Niektóre 
przerodziły się z głębokie przyjaźnie. Znamy się i ze stu- 
diów, i z pracy, i z aplikacji, odbywanych względnie  
i prowadzonych wspólnie. Chodzi o to, aby nie niszcząc 
tych więzi, nie przekraczać jednak pewnych granic, wła-
ściwych pełnionej funkcji. 

Tak więc koleżeństwo to nie kolesiostwo? Przyjaźń - to 
nie kumoterstwo? 
Właśnie tak. Mam nadzieję, że… udawało się. Tak mó-
wią ci co mnie bliżej znają.

Ale przecież chyba nierzadko musiał Pan pełnić też 
funkcję ostatniej deski ratunku. Bywało? Są takie sy- 
tuacje, które do dziś przyprawiają Pana o gęsią skór-
kę?
Co do gęsiej skórki, nie przypominam sobie aż takich 
sytuacji, przecież nazwisko zobowiązuje. A jeśli chodzi 
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o sprawy międzyludzkie, to uchodzę za człowieka, 
który rozgranicza sprawy osobiste od zawodowych. 
Każdą kwestię staram się rozwiązywać według wagi 
sprawy z poszanowaniem stanowiska każdej ze stron, 
a nie stopnia znajomości. A jeśli idzie o problemy 
międzyludzkie, to oczywiście takie sytuacje się zda-
rzają, ale ponieważ nigdy nie wnikałem w sprawy 
orzecznictwa dyscyplinarnego, pozostawiając to nie- 
zależnym organom, nie miałem i nie mam z tym 
problemów. To oddzielna droga, oddzielne procedury  
w naszym samorządzie. Moim zadaniem w tym zakre-
sie funkcjonowania, było tylko przestrzegać, by spra-
wy były we właściwym czasie załatwiane, żeby nic się 
nie „przeleżało”,  żeby wszystko miało swój tryb i bieg 
i szło swoją właściwą drogą. Nieprzedawnianą. Co do 
pomocy zdrowotnej, to Izba starała się podchodzić 
do takich spraw ze zrozumieniem i otwartym sercem.  
Wykazywaliśmy wrażliwość społeczną, czego ostatnim 
dowodem jest choćby przekazanie z naszych składek 
105 tysięcy złotych na wsparcie trzech szpitali w Poz-
naniu i po jednym w Koninie, Lesznie i Kaliszu.

A historie zabawne? Jakieś Pan sobie przypomina? 
Nie pamiętam szczególnego fajerwerku rozbawienia, 
jestem ponurak; w harcerstwie to nawet miałem pseu- 
donim „Ponury”, ale to też z racji historycznej prze-
szłości naszego państwa.

Jaką radę i jaką przestrogę chciałby Pan przekazać 
swojemu następcy? 
Warto, żeby pamiętał, że funkcja dziekana to nie jest 

funkcja władzy. Bo ta jest udziałem rady, nie dziekana. 
Dziekan tylko zarządza. A jak to robi, uzależnione jest 
od jego cech osobowych i doświadczenia. A co mogę 
doradzić? Najlepszym doradcą jest zbiorowa wiedza. 
Trzeba umieć słuchać, wybierać ze słów innych to, 
co jest wartościowe, nie lekceważyć ich mądrych uwag 
z jednej strony, a z drugiej strony trzeba umieć brać  
na siebie odpowiedzialność za całokształt podejmo-
wanych działań. Nie zrzucać odpowiedzialności na in- 
nych. Konieczna jest odwaga w podejmowaniu decy- 
zji. Trzeba też umieć rozmawiać z uwagą, umieć 
dobierać współpracowników. Dobór ludzi, z którymi 
chce się współpracować, jest bardzo ważny. Współpra-
cowników, zwłaszcza w gremiach samorządowych, nie 
zawodowych, dobiera się na ogół na 4 lata. Trzeba 
szybko ze sobą współpracować, zgrywać swoje dzia-
łania… bo nawet 4-letnia kadencja mija szybko. Trzeba 
być otwartym, ale trzeba umieć utrzymać kontrolo-
wany dystans, nie do siebie ale do funkcji, którą się 
sprawuje.

Teraz początek nowej drogi. Jakiej? 
Jestem wciąż czynny zawodowo. Jestem radcą praw- 
nym i nadal nim będę. Co się zmieni? Chcę wyko-
rzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie. Jeśli więc 
tylko moja osoba będzie zyskiwała akceptację, jeśli 
moja aktywność radcowska będzie komuś potrzebna 
czy może i niezbędna - zdecyduję się. I działania po-
dejmę. 

Dziękuję za rozmowę.

fot. archiwum OIRP (strona 18 i 19)
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fot. archiwum OIRP

Z r.pr. Henrykiem Kuligowskim, wicedziekanem ds. aplikacji i szkoleń 
rozmawia rozmawia Ewa Papla.

Zacznijmy od aplikacji. Mamy połowę lata, za nami 
już egzamin radcowski - najważniejszy bo kończący 
aplikację radcowską. W tym roku wyjątkowy bo prze-
prowadzony w okresie pandemii. Jak radziliśmy i ra-
dzimy sobie z aplikacją w tym trudnym okresie?
W mojej ocenie, a to jest ocena subiektywna, radzimy 
sobie doskonale. Wdrożyliśmy i korzystamy z nowo-
czesnych środków komunikacji. Prowadzimy wykłady  
i ćwiczenia dla aplikantów na platformie webinaryjnej. 
Z tego co wiem oraz z innych opinii są one bardzo 
dobrze przyjmowane i odbierane przez aplikantów. 
Oczywiście wsłuchujemy się w głosy aplikantów i pomi- 
mo początkowej decyzji co do powrotu do zajęć sta-
cjonarnych od lipca, dalej prowadzimy je w formie 
zdalnej.

Jak Pan widzi przyszłość aplikacji? Czy prowadzone 
w okresie pandemii zajęcia online czy e-learningowe 
według Pana będą rozwijane i zastąpią zajęcia sta-
cjonarne prowadzone z udziałem aplikantów?
Według mnie zajęcia online i e-learningowe nie zastąpią 
zajęć stacjonarnych. Cechą aplikacji jest nauka zawodu 
pod okiem mistrza. Trudno sobie wyobrazić, żeby na 
dłuższą metę zajęcia odbywały się zdalnie. Mistrz jest 
bardzo potrzebny przy nauce zawodu radcy prawnego. 
Ja tak się uczyłem. Tak się uczyli moi aplikanci. Dopiero 
pandemia wymusiła na nas wprowadzenie nowej for- 
my prowadzenia zajęć online. Rozumiem, że w perspek-
tywie czasu możemy myśleć o zajęciach webinaryj- 
nych jako zajęciach uzupełniających natomiast praktyki 
w sądach, prokuraturze, kancelariach, jednostkach sa-
morządu terytorialnego czy w urzędach, prowadzone 
pod okiem doświadczonych radców prawnych - nikt  
i nic ich nie zastąpi. 

Kończy się czteroletnia kadencja, w czasie której był 
Pan odpowiedzialny za aplikację radcowską i szkolenia 
dla radców. W ciągu tych czterech lat aplikacja zmie- 
niła się regulaminowo i programowo. Jakie wprowa-
dzone w tym czasie zmiany w aplikacji ocenia Pan 
pozytywnie?
Program aplikacji radcowskiej ulega stale modyfikacji, 
która spełnia oczekiwania, mam nadzieję, zarówno apli- 
kantów jak i radców. Musimy jako samorząd się zmie- 

niać i rozwijać. Musimy przecież odpowiadać na to co 
się wokół nas zmienia. Nowoczesne metody komuni-
kowania się, zmieniające się także formy rozpraw wy- 
muszają na nas wprowadzenie zmian, które przygo-
tują aplikantów do wykonywania zawodu w każdych 
warunkach. Tym bardziej, że po aplikacji i po ślubowa-
niu muszą być natychmiast gotowi do wykonywania 
zawodu radcy. W programie nauczania aplikacji rad- 
cowskiej nie ma specjalizacji. Wydaje mi się, że zmie-
niający się rynek to wymusi i specjalizacja pojawi się 
także w naszym zawodzie może już na etapie nau-
czania aplikacji. Mam na myśli specjalizację z prawa 
procesowego albo poszczególnych gałęzi prawa mate-
rialnego.

Jesteśmy jedną z największych i najlepiej prowadzo-
nych aplikacji radcowskich w kraju. Świadczą o tym 
opinie oraz wyniki osiągane przez naszych aplikantów 

UWAŻAM SIĘ ZA OSOBĘ OTWARTĄ 
NA WSPÓŁPRACĘ

z r.pr. Henrykiem Kuligowskim, wicedziekanem ds. aplikacji i szkoleń rozmawia
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na egzaminach  końcowych. To uzasadnia potrzebę 
prowadzenia aplikacji przez samorząd radcowski. 
Jakie są największe według Pana korzyści wynikające 
z ukończenia aplikacji. Zdobycie niezbędnej wiedzy  
i praktyki, czy uwiarygodnienie swoich kompetencji 
na rynku pracy czy też nawiązanie kontaktów z inny-
mi członkami samorządu?
Wszystkie wymienione są ewidentnym plusem aplika-
cji. Pamiętam, jak sporo lat temu, jedna z moich apli-
kantek, dziś poważana i znakomita radczyni prawna 
powiedziała, że z pewnością w niedalekiej przyszłości 
tytuł radcy prawnego to będzie kolejny etap kształce- 
nia w zawodzie prawnika. Miała rację. Radców praw- 
nych w tej chwili jest dużo i nie oszukujmy się, nie  
wszyscy znajdują pracę w zawodzie. Bo w ślad za do-
stępem do zawodu nieograniczonej rzeszy prawników, 
nie doszło do znacznego wzrostu zapotrzebowania na 
usługi prawnicze. Póki co nie ma potrzeby aby aż tylu 
wykwalikowanych prawników było na rynku. Ale i tak 
mam nadzieję, że posiadanie tytułu radcy prawnego to 
szansa na lepszą pracę, na dalszy rozwój zawodowy, na 
bycie członkiem największego samorządu prawniczego 
w Polsce. To jest cenne. To zwieńczenie ogromnego 
wysiłku intelektualnego, finansowego i organizacyjnego 
ponoszonego przez wiele lat nauki na studiach i dalej  
na aplikacji, zdawanie trudnych egzaminów i poświę-
canie czasu. Proszę też pamiętać, że osoby zdające dziś 
egzamin radcowski to także matki i ojcowie rodzin, 
które finansują aplikację z własnych środków.

Przed nami wybory władz samorządu na kolejną  
kadencję. W jednej z wcześniejszych rozmów powie-
dział Pan, że po studiach pracował w korporacji. Ale 
po kilku latach, wzorem kolegi, ukończył Pan aplikację 
radcowską i wrócił do zawodu. Czy już wówczas także 
zaangażował się Pan w prace samorządowe? Kto był 
Pana patronem i jak wyglądała Pana aktywność?

Moim patronem był mój starszy kolega Olek Nikołajew, 
zresztą bardzo poważany radca i znakomity specjalista 
prawa bankowego. Pracę w samorządzie rozpocząłem 
prawie natychmiast po ukończonej aplikacji, zdaniu 
egzaminu radcowskiego i wpisaniu się na listę radców 
prawnych. Zaczynałem swoją „karierę” samorządową 
od zasiadania w sądach dyscyplinarnych. Byłem jedną 
kadencję sędzią okręgowego sądu dyscyplinarnego  
i trzy kadencje sędzią wyższego sądu dyscyplinarnego. 
Można powiedzieć, że zaczynałem od spraw dyscy-
plinarnych i etycznych. Potem zostałem członkiem 
rady naszego samorządu. Jako szef komisji szkoleń zaj-
mowałem się szkoleniami w czasie kiedy te szkolenia 
nie były jeszcze obowiązkowe. Byliśmy pionierami  
z kolegą Wojtkiem Wolniewiczem w organizacji po-
znańskich szkoleń izbowych. Razem zaczynaliśmy szko- 
lenia w izbie między innymi z prawa finansowego, 
podatkowego, procedury cywilnej itp. Frekwencja była 
różna. W szkoleniach uczestniczyło wówczas 50-60 
osób. Takie to były czasy. Później dziekan Zbigniew 
Tur zaproponował mi szefowanie komisji ds. aplikacji 
a dwie kadencje temu rada powierzyła mi funkcję wi-
cedziekana ds. aplikacji i aby nie tworzyć następnej 
funkcji wicedziekana dodatkowo powierzono mi nad-
zór nad szkoleniami w naszej izbie.

Lubi Pan tę działalność?
Lubię. Mam możliwość przebywania z ciekawymi ludź- 
mi i uczenia się. Mam możliwość spotykania się z apli-
kantami, z ich problemami, z wykładowcami. Z drugiej 
strony mam możliwość organizowania szkoleń dla rad- 
ców prawnych w naszej izbie. Olbrzymią pomoc dają  
mi ludzie zaangażowani w komisji ds. aplikacji i komisji 
ds. szkoleń. Andrzej Pieścik, który jest szefem komisji 
ds. aplikacji, wraz z członkami tej komisji, doświad-
czonymi radcami bardzo mi pomagają w rozwiązywa-
niu bieżących problemów aplikacyjnych, w ustalaniu 

fot. archiwum OIRP
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programu aplikacji, w reagowaniu na problemy apli-
kantów. Podobnie komisja szkoleń, nowoczesna i po-
budzająca do działania, której przewodniczy Tomek 
Witulski. Koledzy z komisji szkoleń jako pierwsi w kraju 
wprowadzili szkolenia metodą webinaryjną. Nikt nie 
mówił wówczas o pandemii. My to wprowadzaliśmy..  
Okazało się, po nadejściu pandemii, że mieliśmy już 
przetartą ścieżkę szkoleń. Obecnie prowadzimy szkole-
nia dla olbrzymiej liczby radców, rekordowo dla 800  
osób. Ale to nie o ilość chodzi ale o możliwość zdoby-
wania wiedzy i punktów szkoleniowych przez niezli- 
czoną rzeszę członków naszego samorządu. A przy- 
pominam tylko, że w naszej izbie jest prawie 5000 
członków. Mówię tu o działaniach samorządowych 
radców prawnych ale musimy pamiętać o dużym za-
angażowaniu pracowników izby. Te wszystkie czynnoś- 
ci zawodowe związane z aplikacją wykonuje sekcja 
aplikacji i pracownicy oddelegowani do przygotowywa-
nia szkoleń. Sekcja aplikacji jest wychwalana nie tylko 
przeze mnie ale też przez aplikantów. Czasami uważam, 
że aż za bardzo pracownicy sekcji aplikacji starają się 
pomagać aplikantom, ale być może to takie marudzenie 
z mojej strony. Prawdą jest, że bez pracowników 
sekcji nie byłoby aplikacji w takim wymiarze w jakim 
organizowana jest dzisiaj.

Za Panem wieloletnie doświadczenie pracy samorzą- 
dowej i piastowanie wysokich funkcji. Jest Pan gotów 
stanąć na jego czele? Czuje się Pan dobrze przygo-
towany?
Tak. Jestem gotów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
samorządowemu a także zawodowemu nauczyłem się 
i nabyłem umiejętności, które mogę wykorzystywać 
pełniąc powierzoną mi funkcję dziekana. Uważam się 
za osobę otwartą na współpracę. Potrafię słuchać in-
nych i jak mi się wydaje, koordynować pracę nawet 
zwaśnionych grup, szukając porozumienia i przełamu-
jąc schematy. Ale jest we mnie także dużo pokory  

w ocenie własnego potencjału. Moim celem w przy-
szłej kadencji będzie kontynuowanie budowy silnego 
nowoczesnego samorządu.

Ma Pan wizję następnej kadencji i zarys kierunków 
rozwoju samorządu?
Uważam, że samorząd zarządzany przez siedem po-
przednich lat przez dziekana Zbigniewa Tura bardzo się 
rozwinął. Nie tylko w liczbach. Jesteśmy sprawnym, 
dobrze funkcjonującym samorządem. Nasi aplikanci 
od lat osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach 
radcowskich a radcowie prawni poszerzają swoją wie- 
dzę i zdobywają nowe umiejętności m.in. na organizo-
wanych przez izbę szkoleniach. Wprowadziliśmy do 
szkoleń nowoczesną technologię. W przyszłej kadencji 
będziemy z niej jeszcze bardziej korzystać. Dalej czeka 
nas normalna systematyczna praca, a nie fajerwerki.  
Praca w gronie samorządowców przy wykorzystaniu  
ich potencjału może przynieść bardzo dobre efekty. To 
nie będzie czas na indywidualności tylko na zespołową 
pracę.

Dziękuję za rozmowę.

fot. archiwum OIRP
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WSPOMNIENIE O KRYSTYNIE ŁYBACKIEJ 
TA ZAKOŃCZONA KADENCJA

Krystyna Łybacka. Była często gościem na naszych ła- 
mach. A choć prawnikiem nie była, zajmowała się 
ze znawstwem tworzeniem prawa na różnych parla-
mentarnych płaszczyznach. Nim jednak to zaczynała 
robić, długie godziny, tygodnie, miesiące spędzała 
w bibliotekach, na ślęczeniu nad dokumentami z le-
gislacyjnej kuchni. Lubiła być solidnie przygotowana.
Nie była też zawodową nauczycielką, a z edukacją swoje 
życie silnie związała. Najpierw jako jej uczestnik-uczeń,  
potem nauczyciel na różnych szczeblach, najdłużej na 
najwyższym - organizatora szkolnictwa, wreszcie mini- 
stra edukacji i posła zajmującego się w sejmie i euro-
parlamencie edukacją. I do tego także zadania solid-
nie się przygotowywała. Czy to z poczucia misji, pasji 
edukacyjnej, miłości, czy tak po prostu się złożyło?

Chciałam być nauczycielką - wspominała na naszych 
łamach - od dziecka nieledwie. Miałam plany pójścia 

do liceum pedagogicznego. Jednakże na przeszkodzie 
stanął fakt, że… nie umiem śpiewać, a tak zwany 
słuch muzyczny był i jest u mnie na niezadowalającym 
poziomie. To mnie jako ucznia liceum pedagogiczne-
go dyskwalifikowało, no bo jak z dziećmi nie tańczyć  
i nie śpiewać? Z konieczności poszłam do liceum ogól-
nokształcącego. Jednakże silna, choć ukryta, chęć pra-
cy w szeroko rozumianej edukacji pozostała. 

Krystyna Łybacka nie była formalnie zawiązana z uni-
wersytetem, choć matematykę tu kończyła, ale z Poli- 
techniką Poznańską. Jednak Jej wpływ na rozwój ma-
cierzystej uczelni był olbrzymi.

To Ona, wówczas posłanka, i prof. Stanisław Lorenc, 
wówczas rektor UAM, podjęli ideę promowania uni-
wersytetu. To było jak potrącenie kamyka górskiej lawi- 
ny, bo wywołało prawdziwy przełom. Nie tylko w bu- 

fot. archiwum OIRP
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dowie najnowocześniejszego wtedy w Polsce Mora- 
skiego Kampusu, ale w tworzeniu całkiem nowej nau-
kowej dzielnicy Poznania i nowego oblicza uniwersytetu. 
Uchwalenie przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawy z dnia 22 lipca 2004 roku o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mic- 
kiewicza w Poznaniu 2004 – 2011” (Dz.U. Nr 192 poz. 
1962) ten przełom rozpoczęło. Ustawa pozwoliła na 
harmonijne finansowanie budowy Kampusu Morasko, 
a także na rozbudowę bazy uczelni w Kaliszu i Pile. 
Olbrzymi w tym udział mieli oboje i całe grono osób  
i zapaleńców, którzy potem do tego przystąpili, ale 
to, co udało się Krystynie Łybackiej zadziwia do dziś; 
udało się Jej zgromadzić wokół idei „nowego UAM” 
przychylność wszystkich posłów, bez względu na to, 
którą polityczną drogą podążali. To, i wówczas i teraz, 
był ewenement. Jak to zrobiła, jak umiała zdobywać 
zwolenników? Swoją wiarą w sens projektu i swoim 
kulturalnym, koncyliacyjnym sposobem przekonywania. 
Nie bez powodu była zwana „damą lewicy”! Projektem 
rozbudowy UAM interesowała się do końca – zawsze 
znalazła czas, by uczestniczyć w uroczystych dla uczel- 
ni chwilach, w owych kamieniach węgielnych, wie-
chach, otwarciach. Nie wpadała tylko na chwilę, jak 
to robią celebryci – zawsze to była dla Niej okazja do 
rozmów, poznania problemów uczelni. Zespoliło Ją to  
z uniwersytetem nierozerwalnie.

I z edukacją też. Związki okazały się na tyle trwałe i silne, 
że kończąc swoje europarlamentarne posłannictwo, 
podjęła się sporządzenia wysoko ocenionego raportu  
o edukacji europejskiej, mimo że w strukturach unij-
nych edukacja pozostawiona jest w gestii państw 
narodowych. Ale uważała, że przecież trzeba stworzyć 

coś, co poszczególnym narodom pozwala się komu-
nikować i zmierzać w pożądanym kierunku, by w prze- 
strzeni edukacyjnej właśnie szkoła była najbardziej 
atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy. Zmienia 
się rola nauczyciela, który przestaje być jedynym, 
wiarygodnym źródłem informacji - to wymaga od mło-
dych adeptów tego zawodu – od Portugalii po Polskę - 
właściwego przygotowania. Istotne jest choćby to, aby 
nauczyciel był przewodnikiem po tych innych bazach 
informacji, był też ich interpretatorem. Powinien pro- 
wadzić młodego człowieka przez ten śmietnik infor-
macyjny tak, żeby z tego ogromu docierających in-
formacji mogła powstawać rzetelna wiedza. – mówiła.

Dokument powstał, został przyjęty z uznaniem. Rezo-
lucja zawiera wiele rekomendacji, praktycznych wska-
zówek i zaleceń, którymi powinny się kierować pań- 
stwa członkowskie Unii w modernizacji własnych, krajo-
wych systemów edukacji. Przyjęta treść dokumentu 
jest efektem – znowu ta solidność! - licznych badań  
i uzgodnień, a jego kompromisowy charakter daje szan-
sę akceptacji w różnych systemach nauczania. Tylko taki 
raport może wydać owoce. 
Tymczasem kadencja się skończyła, Krystyna Łybacka 
wróciła do Poznania. Wnet i ta „kadencja”, niestety, się 
skończyła. Odeszła od bliskich, przyjaciół, współpra-
cowników, spraw, również tych do załatwienia…

Kampus Morasko, który widział Ją tyle razy, ma trwać 
przez co najmniej 100 lat…

len
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Uruchomienie nowego kierunku w języku angielskim 
na Wydziale Prawa i Administracji UAM doskonale 
wpisuje się w przygotowywanie prawników o randze 
europejskiej, bo do tego właśnie zmierza program 
studiów European Legal Studies, o którym opowiada 
prof. Tomasz Nieborak, prodziekan WPiA. 
Podjęliśmy decyzję, że proces dydaktyczny na studiach 
I stopnia realizowany będzie w całości w języku an-
gielskim i nie będzie zwykłą „kalką” kierunku w języku 
polskim. Naszym celem jest stworzenie kierunku uni- 
katowego, który będzie miał swoją markę i z powo-
dzeniem konkurował z tego rodzaju programami ofe-
rowanymi przez inne uczelnie w Europie. Uważamy, 
że mamy ku temu wszelkie predyspozycje. Przede 
wszystkim bardzo dobrą kadrę, prowadzącą badania 
na polu międzynarodowym. Mamy też doświadczenie 
w kształceniu studentów w ramach programu Erasmus 
(których liczba na WPiA jest jedną z najwyższych na 
UAM) oraz… zapał do realizacji tego projektu.
Atutem tego kierunku jest kadra, a z kolei zakres 
kształcenia studentów na kierunku European Legal 
Studies jest w znaczącym stopniu właśnie uwarunko-
wany działalnością naukowo-badawczą kadry Wydziału 
Prawa i Administracji. Chcąc zrealizować wyjątkowy 
program studiów, zaprosiliśmy do grona wykładowców 
również osoby spoza wydziału. W efekcie zamierzamy 
zrealizować kolejny innowacyjny cel, którym jest 
połączenie wzajemnie uzupełniającej się wiedzy i kom-
petencji pracowników innych jednostek naukowo-
dydaktycznych uniwersytetu, ale także i wykładowców 
spoza niego. Nauczanie prawa to nie tylko, jak się może 
wydawać, analiza przepisów, orzeczeń. W badania, 
prowadzone przez przedstawicieli naszej dyscypliny, 
wpisana jest interdyscyplinarność. Prawo łączy się bo- 
wiem ze światem poprzez jego instrumentalne poj- 
mowanie, a więc jako zjawiska społecznego, wpły-
wającego na kształt relacji międzyludzkich.
Umiędzynarodowienie – dziś tak wymagane - można 
rozpatrywać w skali mikro i makro. W tym pierwszym, 
niezwykle ważnym przypadku, istotne są kontakty oso-
biste pomiędzy naukowcami z różnych krajów czy też 
uczelni, nawiązywane podczas wyjazdów naukowych, 
udziału w konferencjach i realizacji grantów. To naj-
trudniejszy i zarazem najbardziej owocny aspekt umię-

dzynarodowienia, dopiero za nim idzie współpraca 
instytucji. Realizujemy z powodzeniem oba aspekty in-
ternacjonalizacji.
Ostateczna wersja programu studiów jest efektem 
wielu rozmów i dyskusji. Studiując na naszym kierunku, 
student będzie miał możliwość uzupełniania wiedzy 
realizowanej w ramach przedmiotów obowiązkowych  
o treści dodatkowe, fakultatywne. Odpowiedni ich 
dobór, w którym oczywiście będziemy mogli pomóc,  
ma mu pozwolić ukierunkować w trakcie studiów wie-
dzę i specjalizację w taki sposób, aby mogła ona zostać 
wykorzystana przy pisaniu pracy dyplomowej, ale 
także umożliwiła kontynuowanie studiów na kolejnym 
stopniu kształcenia. Tytułem przykładu – student, 
którego interesują problemy szeroko rozumianych  
praw człowieka, ma możliwość poszerzania swojej wie-
dzy rozpoczynając kurs z zakresu Philosophy of Law  
(I rok), następnie może pogłębić tę wiedzę, uczestnicząc 
w wykładzie fakultatywnym Ethics in the Global World 
(I rok), rozwinąć ją potem na II roku w ramach wykładu 
Freedom of Speech and its Limits in Law i wreszcie 
wykorzystać na kursach, poświęconych wybranym 
szczegółowym problemom na III roku, jak np. European 
Bioethics and Biolaw, kończąc studia przygotowaniem 
pracy dyplomowej z zagadnień praw człowieka i dyplo-
mem uznawanym w Unii Europejskiej.
Należy bowiem podkreślić, że czym innym jest język 
angielski używany na co dzień, a czym innym język 
specjalistyczny – w tym wypadku Legal English. Dlatego 
tak dużo godzin przeznaczyliśmy w programie studiów 
na jego naukę. Chcemy bowiem, aby nasi absolwenci 
po ukończeniu naszych studiów swobodnie posługiwali 
się angielską terminologią prawniczą, a tym samym 
mieli możliwość kontynuowania studiów, na których 
wiedza ta zostanie wykorzystana lub rozpoczęli pracę, 
wyposażeni w solidną znajomość angielskiego języka 
prawniczego. 
Otwarcie drzwi do Europy studentom European Legal 
Studies jest naszym celem. Pragnę przypomnieć, że 
dyplom uzyskiwany na naszej uczelni jest również dy- 
plomem unijnym. Co więcej, europeizacja, w tym in-
tegracja europejska, w kontekście prawnym stanowi 
element i przejaw procesów przebiegających na róż-
nych płaszczyznach życia społecznego. Przypominając 

JĘZYK ANGIELSKI JEST KLUCZEM
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zapisy strategii naszego uniwersytetu, warto podkre-
ślić, że szczyci się on mianem uczelni europejskiej, 
czego potwierdzeniem jest między innymi udział UAM 
w konsorcjum EPICUR. Tym samym kierunek European 
Legal Studies wpisuje się w misję uniwersytetu, wyra- 
żoną słowami „Jesteśmy częścią Wielkopolski, Polski, 
Europy i świata.” Nabór na studia rozpoczął się 
z dniem 1 czerwca, wraz z uruchomieniem ogól-
nouniwersyteckego systemu rekrutacji. 
W swym założeniu studia te będą płatne, a opłata rocz- 
na, zgodnie z zarządzeniem rektora, wynosić będzie 

DEATH ROW, DEATH PENALTY

FELIETON 
Joanna Winiecka

W Polsce zasadniczo trzeba się bardzo „postarać”, aby 
trafić do zakładu karnego. Kodeks postępowania karne-
go w swoich artykułach 335 i 387 znajduje wspaniałe 
„wytrychy” dla sprawców, którzy czy to na etapie po-
stępowania przygotowawczego czy już na rozprawie 
głównej stwierdzą, że jednak sprawa „nie idzie po ich 
myśli”, więc warto przyznać się do winy. Rzecz jasna, 
dotyczy to wykroczeń, a nie zbrodni. No właśnie, co ze 
zbrodniami?
Kara śmierci w Polsce była stosowana już od samego 
początku Państwa Polskiego, aż po rok 1998 w którym 
to została zniesiona. Ostatni wyrok kary śmierci został 
wykonany w 21 kwietnia 1988 roku w Krakowie.  
7 grudnia 1989 roku Sejm PRL ogłosił amnestię 
sprawców skazanych na śmierć – ograniczając ją do 
dożywotniego pozbawienia wolności. Moratorium wy- 
konywania kary śmierci funkcjonowało od 1995 roku, 
a Kodeks Karny z 1997 roku, obowiązujący od 1 wrześ-
nia 1998 roku, zamienił ją na karę dożywotniego poz-
bawienia wolności.
Polacy cały czas dywagują nad karą śmierci i pryncy-
pialnie większość osób pragnie ją przywrócić. W 2019 
roku Instytut Badań Pollester przeprowadził sondaż 
pośród Polaków, gdzie na pytanie „Czy za najbardziej 
brutalne przestępstwa powinna grozić kara śmierci?” 
60% ankietowanych uznało, że tak, 27%, że nie, a 13% 
nie miało zdania.
W Stanach Zjednoczonych kara śmierci nadal funkcjo-
nuje, chociaż nie we wszystkich miejscach. Ze statystyk 
wynika, że w 2016 roku dokonano 20 egzekucji, w 2017 
– 23, w 2018 – 25, a w 2019 – 22. Przed zniesieniem 

kary śmierci w USA, tj. abolicją w sprawie Furman  
v. Georgia w Michigan, metodami wykonywania kary 
były w szczególności powieszenie, krzesło elektryczne, 
komora gazowa, rozstrzelanie, trucizna, palenie na sto-
sie, łamanie kołem, powieszenie z okowami. W 1976 
roku powrócono do kary śmierci i pierwszym skazanym 
był rozstrzelany 17 stycznia 1977 roku Gary Gilmore – 
morderca pracownika stacji benzynowej i hotelarza, 
który poddał się tzw. voluntary execution (egzekucja 
ochotnicza, skazany odrzuca możliwość łaski oraz ape-
lację).
Co ciekawe, w USA do 2005 roku można było skazywać 
na śmierć także dzieci (w Stanie Indiana minimalny 
wiek sprawcy to 10 lat), dopóki nie uznano tego za 
niezgodne z Konstytucją. Najmłodszym skazanym na 
śmierć był dziesięcioletni James Arcene, Indianin z ple- 
mienia Chirokezów, który po latach ukrywania się  
w związku z dokonanym włamaniem i zabójstwem zo- 
stał schwytany i powieszony. Intrygującym jest również 
fakt, iż najmłodsza dziewczyna również była pochodze-
nia indiańskiego, z plemienia Pekotów. Została powie-
szona w wieku czternastu lat za zabójstwo 6,5-letniej 
dziewczynki. Sędzia uzasadniając wyrok stwierdził,  
że “The sparing of you on account of your age, would, 
as the law says, be of dangerous consequences to the 
public by holding up an idea, that children might com-
mit such atrocious acts with impunity.”1 Oczywiście  
w tych sytuacjach stawiano wiele pytań o przynależność 
etniczną, rasizm.
Botched executions (spartaczone egzekucje), nierzadko 
zdarzały się na terenach USA. Do historii przeszedł 

6000 zł. W naszej ocenie, biorąc pod uwagę wyjątko- 
wość kierunku European Legal Studies, jak również 
koszty związane z jego prowadzeniem i ofertę uczel- 
ni prywatnych, opłata ta powinna być atrakcyjna 
dla kandydatów. W zamian będą mieli oni możliwość 
studiowania na jednej z najlepszych polskich uczelni 
wyższych, na wydziale posiadającym kategorię A+,  
a otrzymany dyplom stanie się dla nich, jak wierzymy, 
przepustką dla dalszej kariery. 

len
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zastrzyk trucizny z 2014 roku wykonany na Joseph’ie 
Rudolph’ie Wood’zie w Arizonie, którego śmierć trwa- 
ła ponad dwie godziny. Krzesło elektryczne, na którym 
w 1999 roku zasiadł Allen Lee Davis płonęło podczas 
egzekucji w 1990 roku (niesłusznie skazany za śmierć 
dwóch policjantów Jesse Tafero) i 1997 roku (kubań-
czyk Pedro Medina, którego głowa wybuchła płomie-
niami zapełniając komorę śmierci dymem). Davis’a pod- 
dano trzem dawkom prądu, co skutkowało sporym 
wyciekiem krwi z nosa.
Teksańskie low of parties (prawo stron)  spowodowało, 
że Kenneth Foster czy Miguel Angel Martinez zostali 
skazani na śmierć. Prawo to polega na tym, że „[i]f, in the 
attempt to carry out a conspiracy to commit one felony, 
another felony is committed by one of the conspirators, 
all conspirators are guilty of the felony actually com-
mitted, though having no intent to commit it, if the of- 
fense was committed in furtherance of the unlawful pur-
pose and was one that should have been anticipated as 
a result of the carrying out of the conspiracy.”2 Foster 
był jedynie kierowcą, który zawiózł kolegów na miejsce 
zdarzenia, gdzie znajomi dokonali kradzieży, w wyniku 
której zabito człowieka. Sam był tylko i wyłącznie w sa- 
mochodzie i nie uczestniczył bezpośrednio w zdarzeniu. 
Sześć godzin przed egzekucją gubernator stanu Teksas 
zmienił jego karę na 40-lat pozbawienia wolności. 
Siedemnastoletni Miguel Angel Martinez w 1991 ro- 
ku towarzyszył kolegom, który zabili trzy osoby. Osoba, 
która faktycznie dokonała okrutnych zabójstw, 16-la-
tek, zgodnie z obowiązującym prawem został skazany 
na maksymalne 41 lat pozbawienia wolności. W 2002 
roku kara Miguela również została zamieniona na doży- 
wocie. Obecnie na stronie change.org można podpisać 
petycję o uniewinnienie Martineza.
Warto wspomnieć również o przypadkach, które powo-
dują szczególne poruszenie. David Lewis, skazany za za-
bicie 81-letnie Myrtle Ruby, którego dokonał w takcie 
włamania do jej domu pod wpływem odurzenia. Lewis 
jest osobą niepoczytalną, opóźnioną w rozwoju, którą 
uznano za poczytalną. Niskie IQ, spowolniony sposób 
myślenia. Lewis sam przyznaje się do winy, mimo iż to 
zdarzenie było efektem jego upośledzenia umysłowego. 
David już w dzieciństwie miał spore problemy ze zro- 
zumieniem nawet zwykłych prac domowych. Matka 
siadała i bez końca tłumaczyła mu zadania, bezskutecz-
nie. Był bardzo nieśmiały i trzymał się z dala od innych 
dzieci. Matka wysłała go do prywatnej szkoły, gdzie po 
trzech miesiącach się dowiedziała, że nie są w stanie 
mu w żaden sposób pomóc i ma go z niej zabrać i zrobić 
testy psychologiczne. Mimo niewydolności umysłowej 
na poziomie 68 na granicy 76 został skazany na 
śmierć. Od 2002 roku Sąd Najwyższy zakazał egzekucji 
osób niepełnosprawnych umysłowo, tj. z ilorazem in-
teligencji około 70. Na tej podstawie Lewis odwołał się 

od wyroku. Test dr Richard’a Garnett’a wykazał po-
ziom 69, natomiast w innych testach wyszedł zakres 
między 75 a 80, więc ława przysięgłych uznała, że nie 
jest to wystarczający dowód na stwierdzenie upośle-
dzenia umysłowego. Sam Lewis ostatecznie poddał się 
i pełen skruchy stwierdził, że widocznie nie jest opóź-
niony, oczywiście rozumie, że jest winny i rozumie po- 
stępowanie organów ścigania oraz sędziów. Stwierdził,  
że jeżeli chodzi o zbrodnie i bycie mordercą naprawdę 
nie ma wymówek – pociągnął za spust i nie może 
zwrócić życia i nawet odebranie jemu życia nie przy-
wróci tamtego życia.
Czy kara śmierci jest właściwą karą dla sprawców 
zbrodni? Ciężko jednoznacznie wypowiedzieć się w tej 
kwestii. Można to np. rozpatrzyć przez pryzmat religii. 
Morderca po śmierci „idzie do piekła” i tam odbywa 
swoją karę. Ateista z kolei może uważać, że cóż to za 
kara? Szybka śmierć i ciało pochłoną robaki. Dużo su-
rowszą karą jest osadzenie brutalnych zwyrodnialców 
w izolacji do końca życia, bez możliwości warunkowe- 
go zwolnienia z odbycia kary. Samotność, odosobnie- 
nie, brak jakichkolwiek rozrywek, książek, internetu, 
telewizji tylko bycie samym z sobą w pustej celi - to 
właściwa kara. W alternatywie – ciężkie prace fizycz-
ne, chleb i woda. Nadto, należy zważyć również na 
kwestię słuszności orzeczenia kary. Amerykańskie 
przypadki skazywania osób upośledzonych, dzieci, czy 
też teksańskie low of parties dają w tej kwestii dużo 
do myślenia. W Polsce przybywa zwolenników kary 
śmierci lecz aby ją zastosować należy w szczególności 
wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka 
(protokół szósty: w czasie pokoju zakaz stosowania kary 
śmierci).
Sięgam po kolejną pozycję książkową, reportaż kry-
minalny „Rozmowy z seryjnymi mordercami. Mrożące 
krew w żyłach studium ludzi-potworów” autorstwa 
światowej klasy kryminologa śledczego Christopher’a 
Berry-Dee. Moja jednoznaczna opinia w tym temacie 
jeszcze nie jest przesądzona.

1 Oszczędzenie ciebie ze względu na twój wiek, stwarzałoby, 
jak mówi prawo, niebezpieczne konsekwencje dla społeczeń-
stwa, gdyż byłoby popieraniem poglądu, że dzieci mogłyby 
popełniać tak okrutne czyny bezkarnie [tłum. Autora]

2 [jeżeli] w próbie przeprowadzenia spisku w celu popełnienia 
jednego przestępstwa, inne przestępstwo zostało popełnione 
przez jednego ze spiskowców, wszyscy spiskowcy są winni 
zbrodni faktycznie popełnionej, choć nie mają zamiaru jej po-
pełnić, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w dążeniu do 
celów niezgodnych z prawem i powinno być przewidywane 
jako rezultat przeprowadzenia spisku. [tłum. Autora]
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EGZAMIN RADCOWSKI
W tym roku Ministerstwo Sprawiedliwości będące 
głównym organizatorem egzaminu radcowskiego ze 
względu na pandemia koronwirusa przeniosło termin 
egzaminu z marca na koniec czerwca. Egzaminy rad- 
cowskie i adwokacie odbywały się w całej Polsce  
w dniach 23-26 czerwca. Egzamin został zorganizowany 
i przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego czyli z zachowaniem środków 
ostrożności, przy użyciu środków dezynfekujących, jed- 
norazowych  rękawiczek, maseczek, przyłbic i odstępów 
pomiędzy zdającymi. Tak jak w latach ubiegłych egza-
min odbywał się, w salach na terenie Stadionu Poznań 
przy ulicy Bułgarskiej. Mimo pandemii do egzaminu 
podeszło 182 osoby, przy czym 8 osób wycofało się  
z egzaminu po ogłoszeniu nowego terminu przez Mini-
sterstwo. Zdający byli podzieleni dwie komisje. We wto- 
rek (23 czerwca) rozwiązywano zadnie z zakresu prawa 
karnego. W środę (24 czerwca) zadanie z prawa cywil-
nego, w czwartek (25 czerwca) z prawa gospodarczego. 
Natomiast w piątek (26 czerwca) zdawano egzamin 
z prawa administracyjnego oraz z zasad i etyki radcy 
prawnego. Ponoć, w tym roku najtrudniejsze, jak twier-
dzą zdający były zadania z prawa karnego i prawa 
gospodarczego. Wyniki poznamy niebawem w dniach 
4 i 12 sierpnia br.

ep

fot. archiwum OIRP

fot. archiwum OIRP

fot. archiwum OIRP
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POL’AND’ROCK 2020 ONLINE
Wobec niewątpliwego sukcesu jakim był ubiegłoroczny 
udział Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu 
w festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą, także 
w 2020 r. zgłosiliśmy chęć współtworzenia festiwalowej 
strefy ASP. Skrót ASP oznacza Akademię Sztuk Przepięk-
nych , którą sam festiwal określa jako „miejsce, w którym 
Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz 
opowiadali o losach Polski, miejsce w którym Tomasz 
Lis, Monika Olejnik i Tomasz Sekielski rozprawiali na te- 
mat dziennikarzy i dziennikarstwa, to przestrzeń w któ- 
rej Dorota Masłowska, Janusz Głowacki i Jerzy Bralczyk 
opowiadali o języku i jego roli w dzisiejszym świecie. 
Zawsze są to ludzie wyjątkowi.”. W poprzednich latach 
gośćmi festiwalu byli też wybitni prawnicy, w tym prof. 
Ewa Łętowska i prof. Marek Safjan. Swoje namioty  
rozkładają tu Rzecznik Praw Obywatelskich, sędziowie  
i adwokaci. Należy podkreślić, że na terenie Akademii 
nie spożywa się alkoholu i nie pali się papierosów.  
O skali zainteresowania tym wydarzeniem mówią licz- 
by - w koncercie głównym w 2019 r. udział wzięło 750 
tysięcy ludzi (choć niektóre szacunki mówią, że uczest-
ników mogło być nawet milion). 
W miarę rozwoju pandemii Covid-19 stało się jasnym,  
że festiwal w 2020 r. nie może się odbyć w dotych-
czasowej formie. Dlatego też, decyzją Jerzego Owsiaka 
cały Pol’and’Rock w tym roku odbywa się wyłącznie 
on-line. Organizowane przez nas w ramach Akademii 
Sztuk Przepięknych warsztaty będziemy transmitowali 

na żywo, na fecebookowych profilach Pol’and’Rock oraz 
OIRP Poznań.
Fundacja WOŚP na swoją główną „antenę” zaprosiła 
dwa nasze projekty, w tym: 
- w dniu 23.07.2020, godz. 11:30 warsztat kulturalno-
prawny pt „Mamy prawo do kultury!” z udziałem dyr. 
Fundacji Malta (organizującego międzynarodowy festi- 
wal teatralny Malta) Michała Merczyńskiego oraz eks- 
perta z zakresu prawa autorskiego, krytyka artystycz-
nego oraz kuratora licznych wystaw - dr hab. Mateusza 
Bieczyńskiego – profesora UAP, podczas którego mamy 
zamiar porozmawiać o granicach sztuki i ograniczeniach 
artystycznych,
- w dniu 27.07.2020, godz. 16:00 warsztat socjologicz-
no-prawny pt „Mamy prawo do bycia sobą!” z udziałem 
prof. Marka Krajewskiego dotyczący dopuszczalnych 
form wyrażania siebie w przestrzeni publicznej.
Oba wydarzenia będą dostępne do odtworzenia na 
facebookowym profilu OIRP Poznań, zostaną również 
udostępnione jako podcasty na stronie głównej 
Pol’and’Rock. 
Internet z pewnością nie zastąpi spotkania twarzą  
w twarz na kostrzyńskiej górce ASP, mamy jednak 
nadzieję na ciekawe rozmowy oraz interakcję ze stro- 
ny osób uczestniczących w wydarzeniach za pośred-
nictwem social mediów. 

r. pr. Michał Pankiewicz 
www.facebook.com/oirp.poznan

fot. archiwum OIRP
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Zakończenie kadencji w życiu samorządu, także i sa-
morządu radcowskiego, to jak zamknięcie rozdziału. 
Tak wiele się wydarzyło, a przecież stosunkowo tak 
mało pamiętamy na co dzień. Pisanie o poszczegól-
nych wydarzeniach, przytaczanie opinii jest zazwyczaj 
zadaniem biuletynów i czasopism towarzyszących 
dniom codziennym… Dziś, w przeddzień zamknięcia 
nie jednej, ale dwu kadencji pod rządami tych sa-
mych władz, przypominamy choćby o niektórych pro-
blemach poruszanych na naszych łamach. 

Nie umiałam sobie wyobrazić, jak tutaj będzie po moim 
powrocie do Poznania. Owszem, chciałam wrócić, 
byłam jednak świadoma, że te 20 lat, które spędziłam 
z dala, wiele znaczy, wiele mogło zmienić. Powróciłam 
jednak. Zamieszkałam znów tu, ale tęsknota za Rzymem 
trwa. I to mnie wciąż ekscytuje… - mówiła po powrocie 
z watykańskiej misji prof. Hanna Suchocka (czerwiec 
2014). 

Określenie „patologia środowiska akademickiego” ma 
wiele wizerunków. Najkrócej można to określić skró-
tem FFP - czyli fabrykowanie danych, fałszowanie da-
nych i plagiatowanie. Chodzi obniżanie standardów, 
odnoszących się do prowadzenia badań naukowych, 
pozyskiwania wyników ilościowych i jakościowych oraz 
upowszechniania rezultatów badań naukowych w for- 
mie publikacji – wyraził swoją opinię prof. Jerzy Brze- 
ziński (czerwiec 2014). 

Od lipca czekają nasz samorząd wielkie zmiany Zysku-
jemy nowe uprawnienia. będziemy mogli występować 
w postępowaniu karnym także w charakterze obroń-
ców. To wielki sukces, kończący monopol adwokatów  
na obrony karne. Mając świadomość wagi nadchodzą-
cych zmian, razem z Wydziałem Prawa i Administracji 
UAM zorganizowaliśmy konferencję „Radca prawny 
jako obrońca i pełnomocnik w procesie karnym” - 
informował dziekan OIRP Zbigniew Tur (lipiec 2015).

Wykładnia tekstów prawnych to główne narzędzie  
w warsztacie prawnika i jednocześnie to bardzo rozle- 
gły obszar wiedzy. Poprawna wykładnia wymaga znajo-
mości nie tylko przepisów prawnych, ale i wypracowa-

nia zasad postępowania, a także znajomości realiów 
gospodarczych, społecznych i politycznych, wiedzy 
specjalistycznej z danej dziedziny oraz znajomości za-
sad i reguł interpretacyjnych. I czasu, bo tu nie może  
być pośpiechu - powiedział na naszych łamach prof.  
dr hab. Maciej Zieliński (lipiec 2015).  
Jesteśmy jako samorząd trwałym elementem systemu 
prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, powinniśmy 
zatem odpowiedzialnie podejmować działania wspie- 
rające utrzymanie się samodzielne naszych samorządów 
radców prawnych i adwokatów. Działania polityków 
sprzeciwiające się temu nie mogą pozostać bez naszej 
reakcji. Dlatego będziemy podejmować działania i two- 
rzyć struktury organizacyjne, które tę skuteczność za-
pewnią – mówił Zbigniew Tur (grudzień 2016).
Ogólnopolska konferencja „Naukowa konstytucja w pań- 
stwie demokratycznym”, która odbyła się w końcu maja 
w Poznaniu obradowała jak zwykle w czasie dość szcze- 
gólnym, gorącym, rodzącym wiele pytań. I jak zwykle 
uczestnicy zabierali głos w sprawach dla kraju, prawa  
i nas, mieszkańców, bardzo istotnych. Tym razem przed-
miotem rozważań były nadchodzące szybkimi krokami 
wybory samorządowe, mnogość wątpliwości i pytań, 
które zrodziły się poprzez legislację ustawy przyjętej  
w styczniu 2018 roku, ogłoszonej pod kwiecistym tytu-
łem „O zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w trakcie wybierania, funkcjonowa-
nia i kontrolowania organów publicznych”. Zmieniła ona 
dość gruntownie ramy prawa wyborczego, między in-
nymi zmieniając model administracji wyborczej, na przy- 
kład usuwając głosowanie korespondencyjne (Krzysztof 
Urbaniak  2016 grudzień).
To, co boli mnie najbardziej, to bezrobocie dotykające 
członków samorządu. Nasz samorząd rozrasta się. Przy-
bywa co roku rzesza nowych członków. Nie wszyscy 
jednak znajdują zatrudnienie czy podejmują decyzję 
o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Świadomość 
prawna społeczeństwa jest niska i tylko niewielki pro-
cent korzysta z usług radcy prawnego. Próbujemy to 
zmieniać – podkreślał Zbigniew Tur (grudzień 2016). 
Flagowym okrętem naszej Izby jest edukacja prawna.  
W minionych latach zrobiliśmy tej dziedzinie wiele. Przy-
pomnę, że pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację 
projektu „Szkoła bliższa prawu”. Projekt ten dał możli-

PISAŁO SIĘ
Notatki z minionych kadencji
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wość skorzystania 80 dyrektorom i nauczycielom wiel-
kopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z kur- 
sów i warsztatów poszerzających wiedzę i metodykę 
prowadzenia zajęć z wiedzy o prawie. Poprowadziliś- 
my pięć edycji konkursu o prawie dla szkół ponad-
gimnazjalnych i w tym roku po raz drugi uczestniczyli-
śmy w Ogólnopolskiej Akademii Prawa. Opracowaliśmy 
własny program prowadzenia lekcji o prawie w szko-
łach wszystkich szczebli. – podsumowywał  podczas 
wystąpienia na jubileuszu 35 lecia (LIPIEC 2O17).

Główny nacisk kładziemy na przekazywanie aplikan- 
tom zasad nauki prawa oraz zasad jego stosowania. 
Staramy się nie komentować na bieżąco tego, co się 
dzieje w polityce. Mamy nadzieję, że dobrze wykształ-
cony radca samodzielnie to oceni, wyposażony w umie- 
jętności sam wyszuka wsparcia w autorytetach, nie 
ulegnie naciskom i podszeptom, zwłaszcza gdy rzeczy-
wistość zgadza się z hasłami protestujących na ulicach. 
Nie wolno tak lekko i bezkarnie łamać opinii o uzna- 
nych autorytetach, wskazując takie, które są przydatne 
w danej chwili – twierdził Henryk Kuligowski (grudzień 
2018).
Coraz częściej i coraz bardziej człowiek zastanawia się, 
czy to jest, czy to może być spójny system prawny. Dużo 
jest przepisów, które były przygotowane i zatwierdzane 
w ciągu kilku godzin, naprędce, bez konsultacji, bez dys- 
kusji. I okazuje się wnet, że ma to wydźwięk, powiedzmy, 
słaby i mało znaczący. A to dlatego, że system nie lubi 
luk, bo kiedy zmienia się przepisy w jednej ustawie, to 
należy przeanalizować, jakie to będzie miało odnie-

sienie do innych aktów prawnych, czy to będzie z nimi 
współdziałało, albo i one z nim. Czy będzie kompaty-
bilne, bo tylko wtedy może działać sprawnie system 
prawa. Jeśli tego nie ma, to niszczy się zarówno ludzkie 
autorytety prawa, jak - co gorsze - również instytucje 
prawne, w tym te najwyższe, warunkujące cały system.
Doskonalimy też jakość aplikacji radcowskich. Sukce-
sem bowiem należy nazwać wynik, jaki osiągają nasi 
aplikanci na egzaminie radcowskim. W tym roku byliś-
my nie do pobicia - egzamin zdało 90,5% spośród ogółu 
zdających. Szkolimy radców prawnych również dzięki 
porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, 
współorganizujemy liczne konferencje prawnicze, obej- 
mujące prawo medyczne, prawo samorządu terytorial-
nego, ochronę praw człowieka czy prawo upadłościo- 
we i naprawcze. Ten program zyskał uznanie nie tylko  
w środowiskach prawniczych – Henryk Kuligowski 
(2018).

Kartka wyborcza w systemie politycznym jest, jak uzna-
no, głównym narzędziem wprowadzania zmian. Zmian, 
które często zaskakują, o czym w ostatnich latach mo-
gli przekonać się obywatele mieszkający po obu stro-
nach Atlantyku. Równie często powtarzaną prawdą  
jest stwierdzenie, że w demokracji każdy głos jest waż-
ny i może mieć wpływ na ostateczny wynik wyborów.  
W niedzielę 13 października zakończył się w Polsce  
kolejny etap wyborczego maratonu, w czasie którego 
wybrane zostały władze samorządowe, przedstawiciele 
do PE i do Sejmu. To jednak nie koniec wyborczej se-
rii. Za kilka miesięcy głosy wyborców zadecydują o wy-

fot. archiwum OIRP
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borze prezydenta.  Kto nim zostanie, zależy o od tego, 
ilu wyborców do głosowania przystąpi i jak wszyscy 
się do tego przygotują. W trakcie kampanii wyborczej 
politycy (i wspierające ich partie polityczne) przedsta-
wiają zazwyczaj obraz Polski pod ich rządami jako kra- 
ju miodem i mlekiem płynącego, kraju szczęścia, a jego 
mieszkańców jako zdrowych, bogatych, zadowolonych. 
Chętnie pomija się zaś fakt, że obietnice to… obietnice, 
że mimo wszystko nie jesteśmy tą „wyspą szczęśliwo-
ści“, tylko żyjemy tu i teraz. Łatwo w snuciu owych wizji 
pomijać fakt, że państwo niczego nie daje, bo niczego 
nie ma. Jeżeli rząd twierdzi, że daje komuś, to znaczy 
zabiera innym. – można było usłyszeć w Debacie Aka-
demickiej (2019). 
Staram się o wprowadzenie w województwie edukacji 
nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, bo w programie 
tego przedmiotu pojawiają się elementarne pojęcia 
prawne. Mam na myśli taką edukację, która przełożo-
na na wiedzę podaną młodzieży licealnej nie zniechęci 
młodych ludzi do prawa. Bo jeśli mamy w programie 
nauczania rozdział o źródłach prawa, a tam Konstytu-
cja RP i przepisy, to jak ten biedny licealista ma się 
tego uczyć – to jest takie nudne. Ale już informacja,  
że mamy sześć miesięcy na odrzucenie spadku, jeśli 
rodzic zostawił niespłacone długi, jaka jest różnica mię-
dzy umową o pracę a umową o dzieło – to jest wiedza, 
która procentuje w przyszłości i kształtuje świadomość 
prawną. Myślę także o wykładach edukacyjnych i pro- 
pagowaniu prawa w szkołach. Można też szerzej wpro-
wadzić zajęcia z aplikantami czy radcami seniorami, 
którzy chętnie zaoferują swoją pomoc. Liczę też na 
spotkania z dyrektorami liceów poznańskich, liczę na  
ich pomoc w tej kwestii. Ważne, aby w młodym pokole-
niu wykształcił się nawyk korzystania z pomocy praw-
nej, jeszcze na etapie, gdy można zapobiec błędom, 
a nie po podpisaniu jakiegoś trudno odwracalnego 
dokumentu - mówiła Krystyna Babiak (  czerwiec 2019).

Problem zwiększenia reprezentacji kobiet w życiu poli-
tycznym znalazł chwilowo swoje rozwiązanie przez za-

stosowanie różnego rodzaju reguł, które mają zapewnić 
większą reprezentację pań w strukturach politycznych. 
Zastosowanie „technicznych” rozwiązań stanowi jed-
nak tylko przejściowe i doraźne złagodzenie problemu 
niedoreprezentowania jednej płci w organach pań- 
stwowych. Niemniej jednak warto wskazać na możliwe 
kierunki działań o charakterze prawnym, zmierzające 
do wzrostu reprezentacji kobiet w organach państwo-
wych – podkreślał Andrzej Stelmach ( lipiec 2019).

Utrwalanie pozytywnego wizerunku radcy prawnego 
od dawna stanowiło dla nas cel zacieśniania współ-
pracy z mediami. Udzielaliśmy licznych wywiadów 
telewizyjnych i radiowych podczas zorganizowanych  
w Izbie konferencji prasowych w związku z prawniczy-
mi wydarzeniami. A jeśli chodzi o zdawanie egzaminów 
aplikacyjnych, to od lat jesteśmy w krajowej czołów-
ce. Pozwala nam to wierzyć, że dobrze sobie radzimy  
z przygotowaniem tak do egzaminów, jak i zawodu - 
podkreślał Zbigniew Tur (grudzień 2019).

Pisaliśmy również o wynajmowanych dla radców praw-
nych pokojach w sądach aby w spokoju mogli przy-
gotować się do rozprawy, o co roku organizowanych  
w czerwcu popularnych Piknikach dla radców praw-
nych, aplikantów radcowskich i ich rodzin. Ostatnio 
brało w nich udział ponad 1000 osób. Pisaliśmy też 
o regatach im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dzie- 
kana OIRP w Poznaniu, tradycyjnie odbywających się 
nad jeziorem Kierskim k. Poznania, na łódkach typu 
Sigma. Dla przypomnienia w roku ubiegłym puchar 
dziekana a właściwie przechodni dzwon żeglarski  
zdobyli panowie Maciej Szambelańczyk i Tomasz Ja-
naszczyk.

len

fot. archiwum OIRP
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Komisja ds. Integracji Środowiskowej i Rekreacji w 2020 
roku ze względu na pandemię tylko do początków marca 
organizowała  imprezy kulturalne i wspólne zwiedzanie 
atrakcyjnych i zabytkowych miejsc Poznania mające na 
celu integrowanie członków samorządu radcowskiego.  
11 stycznia wielbiciele muzyki klasycznej mogli uczest-
niczyć w wyjątkowym koncercie. Wyjątkowym, bo tym 
razem orkiestra poznańskiej opery przeniosła się do 
Auli UAM, by tam zaprezentować utwory Sibeliusa 
oraz IV Symfonię Brahmsa. Za pulpitem dyrygenckim 
stanął dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Gabriel 
Chmura.18 stycznia radcowie prawni zwiedzili Mu-
zeum Broni Pancernej w Poznaniu, znajdujące się blis-
ko poznańskiej Ławicy. W lutym natomiast radcowie 
dwa razy gościli w poznańskiej Palmiarni liczącej już 
prawie 190 lat, gdzie pod opieką przewodnika spędzili 
czas wśród 1100 gatunków roślin o wyjątkowej zieleni. 

INTEGRACJA PRZED PANDEMIĄ

fot. archiwum Internet

Udało się jeszcze przed pandemią, z okazji zakończe- 
nia karnawału zaprosić radców do kina Rialto na tra-
dycyjny Maraton filmowy na filmy: „Boże Ciało” oraz 
„Dwóch Papieży ” a w przerwie między filmami po-
częstować uczestników ciepłymi napojami i ciastem.  
I na koniec lutego zwiedzaliśmy Operę od kulis, a z oka-
zji Dnia Kobiet razem z przewodnikiem chodziliśmy 
Szlakiem Kobiet odwiedzając miejsca związane z Poz- 
naniankami, które odegrały w naszej historii rolę 
istotną i samodzielną. Dzięki wrodzonym lub nabytym 
talentom, a nierzadko zbiegowi korzystnych dla siebie 
okoliczności uzyskiwały one wpływ na losy państwa, 
tworzyły poezję, literaturę, komponowały muzykę, sta- 
wały się mistyczkami i wizjonerkami. Warto o nich pa-
miętać. 

r.pr. Katarzyna Dłutkowska-Nowak 
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PRZED PANDEMIĄ 
BYŁ TEŻ BAL I BALIK

W tym roku 15 lutego Dziekan i Rada Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Poznaniu zaprosili środowisko 
prawnicze na Bal Temidy zorganizowany w konwencji  
”WIECZÓRu GROZY” mrożący krew w żyłach i szampana 
w kieliszkach. Wodzili i zwodzili Vlad Dracula, jego wier-
ni i nie mniej mroczni słudzy zatańczyli przebój Micha- 
ela Jacksona Thriller oraz zaśpiewali przeboje z upior-
nych musicali Taniec Wampirów, Upiór w Operze, Fran-
kenstein. Magiczną aurę zaprezentował słynny polski 
prestidigitator MACIEJ POL. Do tańca zagrał balowi- 
czom zespół GOŚCIE COVER BAND. Gośćmi honorowy-
mi balu byli dziekani okręgowych izb z Olsztyna, Opola, 
Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry.
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BALIK DLA DZIECI odbył się w tym roku pod koniec 
lutego, po raz pierwszy w sali Wyższej Szkoły Umiejęt-
ności Społecznych mieszczącej się przy ulicy Głogow-
skiej.

Prawie 90 dzieci wraz z rodzicami tradycyjnie już, obej-
rzało zabawne przedstawienie zatytułowane „Pierniki 
Pani Ciasteczkowej” ze świetnie dobranymi piosenkami. 
Były oczywiście zabawy z chustami Klanzy, tańce w krę- 
gu, korowody taneczne, zabawy sprawnościowe i zaba-
wy plastyczne a dla chętnych maluchów malunki na 
twarzy. Po ponad dwugodzinnej zabawie dzieci zabrały 
ze sobą do domu zwierzątka z baloników i atrakcyjne gry.

fot. archiwum OIRP (strona 34 i 35)
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W dniach 26-27 czerwca 2020 roku na kortach WTT 
Kortowo odbyły się VII Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Prawników w Tenisie Ziemnym. Organizatorem jak 
corocznie była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poz-
naniu, a honorowy patronat objął Dziekan Zbigniew Tur.
Tegoroczna edycja mistrzostw z uwagi na panującą sy-
tuację epidemiczną stała pod znakiem zapytania. Na 
szczęście przy zachowaniu obowiązujących standardów 
sanitarnych udało się mistrzostwa zorganizować, a fre- 
kwencja dopisała na takim samym poziomie jak w la-
tach ubiegłych. Dzięki wspaniałej atmosferze panującej 
pomiędzy uczestnikami oraz przychylnej pogodzie  
udało się rozegrać wszystkie zaplanowane mecze. Rywa-
lizacja stała jak zwykle na bardzo wysokim poziomie.  
O wyniku wielu meczów decydowały pojedynki deblo-
we. W tym roku na mistrzostwach pojawiło się również 
kilka nowych twarzy, co bardzo cieszy organizatorów. 
Bardzo chcielibyśmy podziękować sponsorom: C.H.  
Beck i Prudential, które wsparły nas w tym trudnym 
okresie. Szczególne podziękowania dla wszystkich Pań 
z Prudential, które bardzo zaangażowały się w pomoc 
przy organizacji mistrzostw. Dziękujemy również całej 
załodze WTT Kortowo za pomoc w zorganizowaniu  
tego wydarzenia.
Jak co rok, również i w tym roku uczestnicy korzystali  
z pomocy profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej. 
Sędziami mistrzostw byli Radosław Banaś i Paweł Szma-
land, którzy czuwali nad sprawnym i zgodnym z re- 
gulaminem przebiegiem rozgrywek.
Zdjęcia turnieju wykonał Bartosz Jankowski Fabryka 
Obrazu, link do pełnej fotorelacji:
https://bartoszjankowski.pixieset.com/viidmpp/

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Panie:
1.Magdalena Jeziorska, Aleksandra Ostrowska, 
Julia Mlost
2.Małgorzata Głodkowska, Agata Bielawska
3.Iwona Bardenga, Galia Ginelli

Panowie:
Open 
1. Damian Bess, Tomaszs Bess 
2. Maciej Duda, Jakub Gacoń, Krystian Mularczyk 
3.Paweł Bilicki, Jacek Masiota, Jarosław Kowalewski

Junior
1. Tomasz Modro, Jacek Kłosiński 
2.Piotr Dobrzański, Michał Krzywulski
3.Michał Radziejewski, Jarosław Kowalewski

Junior starszy
1.Piotr Zarzecki, Dariusz Kita, Jacek Kozłowski
2.Karol Ratajczak, Michał Laskowski, Jarosław 
Dobrowolski
3.Sławomir Leśniewski, Ireneusz Sarnecki, Rafał Litwic

Dziękując wszystkim za udział i pomoc, do zobaczenia 
za rok, z tenisowym pozdrowieniem,

r. pr. Jarosław Dobrowolski

TURNIEJ TENISOWY
fot. archiwum OIRP
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W dniach od 29 do 31 lipca 2020 roku, z inicjatywy 
Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Poznaniu 
pana Zbigniewa Tura, przy udziale Prezesa Krajowej 
Rady Radców Prawnych pana Macieja Bobrowicza od-
był się Pierwszy Wielkopolski Turniej Negocjacyjny dla 
Radców Prawnych. Dla radców prawnych poznańskiej 
Izby była to pierwsza tego typu próba sił i sprawdze-
nia się w roli negocjatorów. Pierwsza – zarówno tego 
rodzaju, ale i pierwsza w takiej formie, albowiem  
z uwagi na konieczność zachowania reżimów sanitar-
nych związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
epidemii choroby COVID-19, odbyła się ona w formie 
zdalnej na platformie i przy wykorzystaniu specjalnie 
na tą okazję przygotowanych łączy internetowych. 
Od strony merytorycznej, ale i technicznej całość 
przedsięwzięcia koordynowała Krajowa Rada Radców 
Prawnych, a jej prezes pan Maciej Bobrowicz był gwa-
rantem rzetelnego przebiegu turnieju, jak również 
sprawiedliwej i obiektywnej oceny każdego etapu. 
W turnieju wzięło udział 8 dwuosobowych zespołów 
radców prawnych: w pierwszym Violetta Mójta i Hubert 
Sommer, w drugim -  Magdalena Tymczuk i Magdalena 
Pahl, w trzecim – Justyna Stankiewicz i Marcin Czarnota, 
w czwartym – Emil Łukasik i Bartosz Zaliński, w piątym 
– Sergiusz Foltynowicz i Tomasz Witulski, w szóstym -  
Andrzej Pieścik i Anna Jankowiak, w siódmym – Joanna 
Badke i Jacek Krystek i w ósmym - Rafał Szymkowiak  
i Martyna Kunke. 

Każdy zespół miał zaplanowane trzy aktywności:
1) Test wiedzy negocjacyjnej, który wypełniał każdy  
z uczestników Turnieju, i na podstawie którego zespoły 
zostały dobrane w pary negocjacyjne. Konkurencja od-
była się w środę 29 lipca 2020 roku, sam natomiast test 
był sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i sytuacyjnej  
z zakresu negocjacji.
2) Spotkanie z Prezesem KIRP Panem radcą prawnym 
Maciejem Bobrowiczem, odbyło się w czwartek 30 
lipca 2020 r. W jego trakcie uczestnicy Turnieju mieli 
możliwość poznać się wzajemnie, ale najistotniejszym 
elementem spotkania okazały się wskazówki otrzymane 
od pana Prezesa, które dotyczyły głównych założeń 
Turnieju i celów jakie jego uczestnikom postawiono do 
osiągnięcia.

WIELKOPOLSKI TURNIEJ 
NEGOCJACYJNY

3) Rozgrywka Turniejowa odbyła się natomiast w piątek 
31 lipca 2020 r. Zespoły otrzymały jednakowe dla wszyst-
kich zadania, przy czym sama rozgrywka polegała na 
doprowadzeniu do osiągnięcia celu wyznaczonego dla 
każdego zespołu negocjacyjnego przez organizatorów 
Turnieju. Cel ten był bezpośrednio związany z podziałem 
zakresu zadań (prac) i budżetu inwestycji pomiędzy 
dwie firmy, które wygrały przetarg. Każdy z zespołów 
walczył więc o swoje interesy, przy czym zespół kon-
kurencyjny nie miał o nich wiedzy. Punktowane było 
osiągnięcie celu wyznaczonego dla danego zespołu,  
a także m.in. wysokość wynegocjowanej marży. Nego-
cjacje trwały kilka godzin – rozgrywka turniejowa roz-
poczęła się o godzinie 9:30, a ogłoszenie zakończenie 
negocjacji dla wszystkich zespołów nastąpiło o godzi- 
nie 13:00. Aktywność radców prawnych, stosowanie 
technik negocjacyjnych, dążenie do osiągnięcia celu 
– wszystkie te elementy odbyły się w atmosferze 
przyjaznej, merytorycznej dyskusji na precyzyjnie sfor-
mułowane argumenty. Każdy z nich należało ocenić  
i rozważyć, spróbować sondować stronę przeciwną i fi- 
nalnie zapewnić „swojej firmie” najkorzystniejsze wa-
runki udziału w inwestycji.
Zwycięzcą, wyłonionym na podstawie uzyskanych wyni- 
ków cząstkowych, okazał się zespół ósmy w składzie 
Rafał Szymkowiak i Martyna Kunke, któremu organi-
zatorzy i uczestnicy złożyli gratulacje.
W rzeczywistości jednak każdy z zespołów odniósł suk- 
ces. Poziom rozgrywek był wysoki i wysoka była 
punktacja zbiorcza zadań przez te zespoły zrealizowa-
nych. Nie bez znaczenia pozostała kwestia formy prze- 
prowadzonego Turnieju. Brak kontaktu bezpośredniego 
z drugim zespołem negocjacyjnym stanowił bowiem 
dodatkową trudność. Weryfikacja emocji towarzyszą-
cych w rzeczywistości wszelkim negocjacjom wymaga-
ła jeszcze większej uwagi i skupienia.
Niezależnie od takich trudności (z którymi wszystkie 
zespoły doskonale sobie poradziły), Turniej ocenić na-
leży bardzo wysoko. Tak ze strony organizatora pod 
kątem oceny sformułowanego zadania, jak również 
ze strony przygotowania merytorycznego i dyscypliny 
turniejowej jego uczestników. Niewątpliwie Turniej 
stanowił formę szkolenia – platformy wymiany doświad-
czeń w zakresie, który tak naprawdę towarzyszy nam 
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Okres poprzedzający wybory w rozmaitych instytu- 
cjach, radach samorządach, to wyraźnie czas szcze-
gólnego ożywienia. Podsumowania, sprawozdanie, 
dokonywania bilansów to normalna wówczas rzecz 
zarówno na płaszczyznach ogólnych instytucjonalnych 
jak i własnych, osobistych. Bilansując swoje dokona-
nia próbujemy określić między innymi co mi się po-
wiodło, co nie, lub nie całkiem; co muszę uznać za po-
rażkę; co zacząć jeszcze raz, poważnie kontynuować, 
lub przekazać do kontynuacji następcom.

Swoimi refleksjami na te tematy dzieli się z nami radca 
prawny Urszula Budzińska. 
Uważam, że powierzone mi zadania w obecnej kadencji 
Rady OIRP w Poznaniu i ich wykonywanie przeze mnie 
powiodło się w moim odczuciu pomyślnie. Pełniłam 
różne funkcje powierzone mi przez władze naszego 
samorządu OIRP w Poznaniu, a mianowicie: byłam  
Przewodnicząca Zespołu do Spraw Seniorów i zarazem 
Klubu Seniora Radców Prawnych działającym w naszej 
Izbie. Należy do niej 72 Radców Prawnych Seniorów. 
Organizowane były dla nich różne spotkania z cieka-
wymi prelegentami czy to zaproszonymi z zewnątrz, 

(historykami, lekarzami, psychologiem, dietetykiem, ko- 
smetologiem, rehabilitantami, a także innymi osobami 
na życzenie Seniorów). Odbywaliśmy też wycieczki 
tak po Poznaniu, jak i wyjazdowe, wspólne wyjścia 
do placówek kultury, a także spotkania taneczne oraz 
bardzo uroczyste spotkanie wigilijne. Udało nam się 
też zorganizować kurs komputerowy dla chętnych se-
niorów. Średnio w roku takich spotkań integracyjnych 
było ok. 20. Odbywały się one najczęściej w naszej 
Izbie, którą Seniorzy traktowali jak swój drugi dom. 
Było to możliwe, dzięki temu, że otrzymaliśmy tu swój 
pokój, gdzie było można też umówić się, porozmawiać 
swobodnie o problemie własnym, a także skorzystać  
z dostępu do komputera lub poczytać prasę lub książkę 
z biblioteki Izby.

Uważam zatem, że mój wkład pracy w całość organiza-
cji prowadzenia Zespołu do Spraw Seniorów i Klubu 
Seniora powiódł się.

Niestety w roku obecnym 2020 z powodu epidemii  od- 
było się tylko 5 spotkań. Nastał czas bardzo trudny dla 
wszystkich, ale Seniorzy nie pozostali bez zaintereso- 

MÓJ KADENCYJNY BILANS

Zdobyta wiedza, zweryfikowana praktyczną możliwo- 
ścią sprawdzenia możliwości w tym obszarze i to nie 
tylko tych indywidualnych ale i zespołowych stanowić 
będzie na pewno jego wartość dodaną. Dlatego też 
wyrazić należy nadzieję, że współpraca Prezesa KRRP 
Pana Macieja Bobrowicza z Dziekanem OIRP w Pozna- 
niu zaowocuje kontynuacją w kolejnych latach zapo-
czątkowanego w tym roku Wielkopolskiego Turnieju 
Negocjacyjnego dla Radców Prawnych.

r.pr. Violetta Mójta

,,Wielkopolski Turniej Negocjacyjny to unikalny w skali 
kraju projekt z dwóch powodów. To pierwszy tego 
rodzaju turniej negocjacyjny oparty o grę negocjacyjną  
a nie o symulacje – a to zasadnicza różnica jakościowa.
Po drugie odbywał się on-line stając się chyba pierw-
szym tego rodzaju turniejem w Polsce.
Za to należą się brawa dziekanowi i radzie okręgowej  
izby radców prawnych w Poznaniu. Brawa też za nowo-
czesne podejście – bo rozwijanie  kompetencji z za-
kresu negocjacji to przyszłość naszego zawodu. Brawa  

za to ,że dzięki turniejowi udowodniła, że przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych platform do komunikowania na 
odległość skutecznie można prowadzić efektywne ne- 
gocjacje. Umiejętność negocjowania w świecie eska-
lujących konfliktów, rosnącej nieprzewidywalności 
orzeczeń sądów oraz niskiej egzekwowalności wyro- 
ków staje się szansą na zdobycie przewagi konkuren-
cyjnej. Nasi klienci oczekują, że profesjonalni prawnicy 
a takimi jesteśmy - potrafią profesjonalnie negocjować. 
Gdyby ktoś zapytał mnie jakie nowe szanse pojawiają 
się na rynku dla prawników – wskazałbym właśnie  
negocjacje”

r.pr. Maciej Bobrowicz 
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
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fot. archiwum OIRP

fot. archiwum OIRP

fot. archiwum OIRP

wania. Ponieważ należymy do grupy zwiększonego 
ryzyka zorganizowano w naszej Izbie grupę młodszych 
radców prawnych, aplikantów jako wolontariuszy do  
pomocy w załatwianiu zakupów czy też innych spraw.  
Z tego względu dzwoniłam do każdego Seniora oso- 
biście, szczególnie tych najstarszych, samotnych, czy 
też schorowanych, interesując się czy nie potrzebują 
dodatkowo pomocy.
Piszę również na stronie Izby w wyznaczonej zakładce 
dla Seniorów, m.in. żeby pamiętali, że w razie potrzeby 
mogą się zwrócić w każdej chwili do mnie jeżeli będą 
mieli szczególną potrzebę i żeby wierzyli  w to, że mo- 
że niebawem się zobaczymy, za czym ogromnie na-
wzajem tęsknimy.
Równocześnie jako patron grupy patronackiej pro-
wadziłam zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Praca z aplikantami dała 
efekty pozytywne, bowiem w tej kadencji prowadzona 
przeze mnie przez 3 lata grupa patronacka - w całości, 
zdawała egzamin radcowski, co też należy uznać za po-
wodzenie.
Obecnie pełnię funkcję opiekuna na II Roku Aplikacji - 
jednej z grup aplikacji. 
W tym zakresie często rozwiązuję problemy, z który-
mi się zwracają do mnie poszczególni aplikanci. Mam 
z nimi kontakt osobisty przed zajęciami, jak również 

aplikanci mogą się do mnie zwracać telefonicznie i na  
moją pocztę e-mailową, oraz podczas specjalnego  co-
miesięcznego dyżuru. Wszystko to powoduje, że mi-
jającą kadencję uznać mogę za pomyślną.  

r.pr. Urszula Budzińska
Przewodnicząca 

Zespołu do Spraw Seniorów
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Rozpocząć należy opis spotkań Radców Prawnych - Se- 
niorów Klubu Seniora OIRP w Poznaniu od ich kon-
tynuacji na zakończenie roku 2019, bowiem w wydaniu  
poprzedniego Paragrafu Poznańskiego nie zdążyły zo- 
stać ujęte. Otóż  26.11.2019 r. Seniorzy spotkali się  
z okazji tradycyjnych Andrzejek. Było to spotkanie ty-
powo rozrywkowe z poczęstunkiem, żywą muzyką  
i tanecznym rozruszaniem się i upłynęło w bardzo miłej 
i radosnej atmosferze.

Następne i ostatnie spotkanie w roku 2019 odbyło się 
17 grudnia 2019 r.
Spotkanie to należy uznać jako jedyne bardzo trady-
cyjne i niepowtarzalne w każdym roku , bowiem za takie 
należy uznać spotkanie z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia z udziałem Dziekana Zbigniewa Tura i innych 
przedstawicieli władz Naszej Izby oraz zaproszonych 
gości. Spędziliśmy ten wieczór w pełnej tradycji wie- 
czerzy wigilijnej z uroczystą kolacją przy blasku świa-
tełek choinkowych, z dzieleniem się opłatkiem i życze-
niami oraz niespodziankami upominkowymi, a także 
śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie organów 
elektrycznych w wykonaniu zaproszonego organisty. 
Seniorzy – Radcowie Prawni Klubu Seniora Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Poznaniu wraz z przybyłymi 
gośćmi stanowili jedną dużą rodzinę prawniczą, a miej-
scem tej uroczystości była Nasza Izba, w której zawsze 
odbywają się spotkania z Seniorami.

ROK 2020  
Zespół do Spraw Seniorów OIRP w Poznaniu na rok 2020 
ustalił plan pracy dla realizacji działań na rzecz Klubu 
Seniora. Wzorem lat ubiegłych integracja senioralna  
w różnych formach była zaplanowana w ilości 20 spot-
kań.
Niestety ze względów na rozszerzanie się epidemii 
zdążyliśmy odbyć 5 spotkań. I tak:

STYCZEŃ 
14.01.2020
Jak co roku odbyło się spotkanie organizacyjne z zatwier-
dzeniem Planu Pracy przez członków Klubu Seniora.

]

 SPOTKANIA SENIORALNE

fot. archiwum OIRP

fot. archiwum OIRP

fot. archiwum OIRP
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28.01.2020
Spotkanie kameralne dla podjęcia dyskusji i przedsta-
wienie własnych doświadczeń zawodowych, pasji i spo- 
sobu relaksu. Ponadto zostały też przeprowadzone 
ćwiczenia wzmacniania pamięci i spostrzegawczości, 
które przeprowadziła członkini Zespołu do Spraw Se- 
niorów kol. Halina Królikiewicz–Świt, według sposobu 
przeprowadzonego w zeszłym roku przez P. Psycholog, 
która w zeszłym roku, jako zaproszony gość przepro-
wadzała z Seniorami takie zajęcia.  

    

LUTY
11.02.2020
Dla wprowadzenia wesołości i humoru w Nowym 
Roku spotkaliśmy się ze znaną nam z ubiegłego roku  
Prelegentką, która przedstawiła  nam temat: Przysłowia 
mądrością narodu – na wesoło. 

25.02.2020
Odbyło się wesołe spotkanie na, bowiem z okazji za- 
kończenia karnawału bawiliśmy się przy muzyce 
Zaproszonego Zespołu Braci Horbik, którzy zabawiali 
Seniorów  między innymi przy starych melodiach, co  
w znacznym stopniu wpłynęło odprężająco na wszyst-
kich uczestników spotkania. 

MARZEC  
10.03.2020
Spotkanie z lekarzem dietetykiem, w bardzo ciekawy  
i przystępny sposób omówiono problematykę żywie-
niową dla Seniorów. Pani Doktor Dietetyk podała 
uczestnikom spotkania rodzaj odżywiania, które po-
winno skutkować dobrymi efektami dla zdrowia. Ponad- 
to wyjaśniała wiele problemów, odpowiadając na wie- 
le zadawanych pytań. Seniorzy byli bardzo zadowo- 
leni z tego omawianego tematu, który był przedmiotem 
spotkania.  

Po tym spotkaniu nastąpiła siła wyższa i rozwijająca się 
pandemia w naszym kraju nie pozwoliła na organizo-
wanie dalszych spotkań, które zostały zawieszone do 
odwołania. Jednakże z Seniorami mam kontakt na bie- 
żąco jakie mają potrzeby pomocy, biorąc też udział  
w organizowanych akcjach przez Władze OIRP w Poz-
naniu. Niezależnie od tego umieszczam na stronie 
internetowej lub dzwonię osobiście, że Koleżeństwo 
Seniorów może się zwrócić każdej chwili w razie 
potrzeby pomocy , jak również ślę życzenia dodając 
otuchy i pogody ducha, że może wkrótce nastąpi czas 
kiedy się będziemy mogli zobaczyć . 
Za zainteresowanie się  moją osobą wszystkim Kole-
żankom i Kolegom składam serdeczne podziękowanie. 
 

r.pr. Urszula Budzińska
Przewodnicząca Zespołu do Spraw Seniorów
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LEX
– więcej niż tradycyjny system informacji prawnej

www.LEX.plLEX

LEX to największa w Polsce baza 
aktów prawnych, orzecznictwa, 
piśmiennictwa oraz dokumen-
tów autorskich. Ponad 7 tys. au-
torów LEX na bieżąco komentuje 
przepisy prawa

Usługi eksperckie, dzięki którym 
zyskujesz dostęp do najlepszych 
specjalistów ze wszystkich dzie-
dzin prawa, w postaci m.in. szko-
leń online oraz infolinii tema-
tycznych

Funkcjonalności i  narzędzia  
LegalTech, dzięki którym auto-
matyzujesz czynności i oszczę-
dzasz czas – m.in. wyszukiwarka 
LEX Search oraz system alerto-
wania o zmianach w prawie

3 powody, dla których prawnicy wybierają LEX-a:

Baza  
wiedzy

Konsultacje  
z ekspertami

Innowacyjne 
narzędzia pracy1 2 3




