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SŁOWO DZIEKANA

Szanowni Państwo!
Koleżanki i koledzy, Radcowie prawni!
Rzadko Redaktor Naczelny dopuszcza mnie do
łam naszego kwartalnika, ale tym razem uparłem się,
sądzę bowiem, że przełom kadencji jest szczególną
okazją do refleksji nad ostatnimi trzema latami działania samorządu radców prawnych na szczeblu naszej
Izby, jest to również moment, w którym zaczynają
być widoczne wyzwania czekające na nas w okresie
kolejnych czterech lat. Ktoś mógłby powiedzieć, że
postrzeganie istoty spraw z pozycji Dziekana Izby będzie różne od tego, jak ocenią to Koleżanki i Koledzy, ale ponieważ czyniłem
wszystko, by każde słowo radcy prawnego zostało wysłuchane, śmiało mogę
powiedzieć, że w samorządzie lepszych i gorszych nie ma, są tylko ci, którym
przypada czas, gdy mają więcej do zrobienia.
Ostatnia kadencja, poza powszednią koniecznością realizacji obowiązków ustawowych, takich jak prowadzenie list radców prawnych, czuwanie nad należytym
wykonywaniem zawodu, kształcenie aplikantów – przyniosła wiele nowych wyzwań i niestety nie wszystkie działy się w sferach, w których samorząd, nawet na
szczeblu krajowym, miałby wiele do powiedzenia.
Przekroczyliśmy liczbę 3000 radców należących do naszej Izby. Do tego doliczyć należy około 400 aplikantów na trzech rocznikach aplikacji, którzy również są
członkami naszego samorządu i niebawem założą togi z niebieską lamówką.
Czuję się w obowiązku wspomnieć, że w ciągu ostatnich trzech lat odeszło od
nas wielu wspaniałych radców. Pamięć o niech jest obecna na każdym zebraniu
delegatów, niemniej nie mógłbym dzisiaj nie przywołać najbliższych współpracowników dla samorządu radcowskiego wielce zasłużonych: Ani Zaleskiej, wieloletniego wicedziekana ds aplikacji, wychowawczyni pokoleń obecnych radców
prawnych, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, osoby o ogromnym sercu
i autorytecie; nie mógłbym nie pamiętać o Józefie Wolniku, wieloletnim zastępcy
rzecznika dyscyplinarnego, wspaniałym człowieku, przedstawiającym sobą całą historię zawodu i najlepsze cechy radcy prawnego. Będzie nam ich brakowało, jak
i wszystkich innych, którzy w ostatnim okresie nas opuścili.
Staraliśmy się o to, by zachować istniejące i poszerzyć o nowe obszary kontakty
naszej Izby z instytucjami związanymi z wymiarem sprawiedliwości, zadzierzgnąć
silniejsze więzi z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Śląskiego, współpracować z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego. Staliśmy się współorganizatorami wielu konferencji naukowych, także o wymiarze międzynarodowym. To między
innymi z inicjatywy naszej Izby powstało Śląskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego zrzeszające piętnaście samorządów, od lekarskiego, architektów, biegłych
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rewidentów poczynając, na zawodach prawniczych kończąc. Wymiana doświadczeń, poczucie wspólnego zagrożenia i potrzeba wspólnego, zatem mocniejszego reprezentowania interesów zawodowych, powinno zaowocować konkretnymi
działaniami w najbliższej przyszłości.
Jednym z ważniejszych pól działania samorządu jest organizacja doskonalenia zawodowego. Wsłuchujemy się w głosy o zainteresowaniach, o zgłaszanych potrzebach, o problematyce, jakiej szkolenia poświęcone być powinny. Śledzimy nowe regulacje ustawowe, wyzwania związane z wirtualnymi
procedurami, coraz szerzej wprowadzanymi do codzienności zawodu radcy prawnego, i staramy się na wyzwanie te odpowiadać. Jesteśmy również
otwarci na proponowane formy szkoleń. Organizowaliśmy cykliczne i stałe
szkolenia kilkugodzinne w Katowicach, szkolenia w innych ośrodkach i liczne szkolenia wyjazdowe. Nic nie stoi na przeszkodzie w organizacji szkoleń
w rejonach działania naszej Izby, by radcowie nie mający możliwości dojazdu
mogli je odbywać blisko miejsca zamieszkania. Tutaj jednak inicjatywa musi
wyjść z miejscowego środowiska. Od kilku lat pojawiają się pomysły organizacji szkoleń powiązanych z wyjazdem zagranicznym (wiem, że w innych Izbach
są na porządku dziennym), czekamy tylko na sygnały o zainteresowaniu na
tyle dużym, by zebrać kilka zespołów gotowych poświęcić więcej czasu, niż
w weekend na szkolenia.
W przyszłym roku kończy się cykl szkoleniowy i przypomnieć wypada, że zmiana ustawy o radcach prawnych wprowadziła obowiązek doskonalenia zawodowego do kategorii deliktów dyscyplinarnych. Chciałbym wierzyć, że potrzeba podnoszenia kwalifikacji, a nie rzecznik dyscyplinarny będzie przyczyną znacznego
zwiększenia zainteresowania ofertą edukacyjną naszej Izby. Tym bardziej, że jest
ona coraz bogatsza: w ostatnim czasie rozpoczęliśmy cykl szkoleń z tzw. umiejętności „miękkich”, który spotkał się z pozytywnym odzewem. Zamierzamy formę tę
kontynuować i rozbudować.
Nie sposób nie wspomnieć o zainicjowanej w tej kadencji szerokiej palecie
przedsięwzięć pozazawodowych, ale mających wpływ na spójność członków naszego samorządu. Reaktywowany kwartalnik radca.pl skrupulatnie opisuje liczne
zawody sportowe, w których organizacji Izba uczestniczy aktywnie, bale dla dzieci,
bal radcy prawnego, czy cieszące się coraz większą popularnością obchody Dnia
Radcy Prawnego, ostatnio drugi już raz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Nie sposób nie wspomnieć o aktywności Klubu Seniora, działalność koleżanek i kolegów jest naprawdę imponująca. Wycieczki, spektakle, koncerty, łączone często
z pełną ciągle aktywnością zawodową, pokazują, że gdy znajdą się osoby gotowe
do poświęcenia odrobiny swojego czasu dla samorządu – to można.
Nie do pominięcia jest dalsze funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy
prawnej, która cieszyła i cieszy się dużym zainteresowaniem radców prawnych,
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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nowe perspektywy otwiera możliwość pełnienia roli obrońcy w procesach karnych; coraz większym zainteresowaniem cieszy się to poletko, szczególnie wśród
młodych radców wchodzących do zawodu.
Przed kolejną kadencją władz samorządowych wyzwania stojące przed Dziekanem i Radą zdefiniowałbym, jako potrzebę działania na rzecz stabilności zawodowej naszych korporantów. Napływa coraz więcej sygnałów o pogarszającej się
sytuacji na rynku świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych w dobie
zwiększającej się konkurencji, rozlicznej maści grasantów bez uprawnień zawodowych, przejmowania klientów przez sieciowe korporacje, narastających trudności
w nadążaniu za wyzwaniami nowych technologii. Zapewne większe w tej mierze
zadania (i możliwości) stoją przed władzami centralnymi samorządu, niemniej również my tworzymy Krajową Radę Radców Prawnych, a i na naszym podwórku jest
wiele do zrobienia w promocji zawodu, tworzenia pozytywnego przekazu o zawodzie radcy prawnego.
To akcja informacyjna zarówno w sądach, jak i poza nimi, to spotkanie z potrzebującymi pomocy prawnej w dniach „Niebieskiego Parasola”, to promowanie systemowych rozwiązań związanych z systemem ubezpieczeń, oferujących
produkt w postaci możliwości korzystania z pomocy prawnej za niewielką
składkę, to wreszcie działania kolegów w ramach edukacji prawnej skierowanej
do uczniów szkół, uświadamiający im (i ich rodzicom) konieczność korzystania
z profesjonalnej pomocy prawnej radcy prawnego. Oczywiście podejmować
będziemy również działania typowo marketingowe przy wykorzystaniu środków masowej komunikacji.
Umożliwienie właściwego startu młodym radcom prawnym to niewątpliwie
sprawa jedna z najważniejszych. Często borykają się oni w wieloma prozaicznymi
problemami i samorząd już podjął pierwsze działania, mające sprawić, by czuli się
pełnoprawnymi członkami naszego samorządu.
Gdzie nie spojrzeć widać, jak wiele jednak zależeć może od działań samorządu,
jak ważne jest, by każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, że bez samorządu, zarówno na poziomie okręgowych izb radców prawnych, a również, jeżeli nie przede wszystkim na poziomie krajowym, jego zwykła, codzienna praca w zawodzie
piętrzyłaby problemy, których samemu nie sposób pokonać. Dlatego na koniec
zwracam się do wszystkich zdolnych do znalezienia w natłoku obowiązków odrobiny czasu, by zechcieli się w sprawy samorządowe zaangażować. Wiem, że osoby
działające w samorządzie poświęcają swój czas, mają jednak świadomość, że bez
tego nasze sprawy wyglądałyby dużo gorzej.
Ryszard Ostrowski
Dziekan OIRP Katowice
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Koleżanki i Koledzy!
Lato. Gdy piszę te słowa większość Koleżanek i Kolegów na dobrze zasłużonych wakacjach. Ci, którzy wybrali zagraniczne wojaże we własnych portfelach odnotowali dobrą zmianę, płacąc więcej za euro i dolary. A nie
wszystkim 500+ rekompensuje zmianę kursu. Zresztą,
jak wynika z obserwacji własnych 500+ nie podróżuje
za granicę, ale do najbliższego sklepu za rogiem. Świat
wakacyjny kurczy się, jest coraz mniejszy i to nie w rozumieniu Herberta McLuhana („Globalna wioska”), ale dosłownie: popularne kierunki Egipt i Tunezja zostały zamknięte. Na naszych oczach kończy się kierunek Turcja,
choć tego akurat nie jestem pewien: kulawa demokracja
przekształca się w bezwzględną autokrację, zatem wcale nie jest wykluczone,
że wkrótce w Turcji poczujemy się, jak u siebie w domu.
Komisja Europejska wezwała Polskę do zaprzestania działań zagrażających
praworządności, powiedział Frans Timmermans, pod rygorem sięgnięcia po art.
7 Traktatu WE (ryzyko naruszenia wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego). Wezwała Polskę?!... O!
Wypraszam sobie! Polska to ja. Polska to my. Polska to Kazimierz Wielki i Statuty
Wiślickie, Polska to Paweł Włodkowic, to Andrzej Frycz Modrzewski i Mikołaj Rej,
Polska to Jan Zamoyski, który mógł sięgnąć siłą po koronę po śmierci Batorego
i nie uczynił tego, bo zabraniały mu tego prawa Rzeczypospolitej, Polska to Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj i Stanisław Konarski, to druga w świecie Konstytucja,
Polska to Eugeniusz Kwiatkowski i Tadeusz Mazowiecki, Polska to miliony głosujące za przystąpieniem do Unii Europejskiej...
Polska to nie są – podążając w ślad za wezwaniem Komisji Europejskiej – ci,
którzy swoimi działaniami i wypowiedziami podważają pozycję Trybunału Konstytucyjnego, którzy odmawiają publikacji i wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, którzy odmawiają zaprzysiężenia trzech sędziów wybranych legalnie oraz
powołania sędziów sądów powszechnych wybranych przez KRS; Polska to nie są
ci, którzy nocą głosują nad kolejną ustawą zmierzającą do uśmiercenia Trybunału
Konstytucyjnego za pomocą ekwilibrystyki prawnej wyliczonej szczegółowo na
20 stronach wystąpienia KE. Przecież Polską nie są ci, którzy funkcjonowanie mediów publicznych oparli na wzorcach przeniesionych z państwa Kim Dzong Una,
którzy zabili służbę cywilną, policję uprawnili do inwigilowania obywateli, odbierają kompetencje Rzecznikowi Praw Obywatelskich i urządzają gwizdy i wrzaski na
pogrzebie zasłużonego dla Polski powstańca warszawskiego.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Polska to nie są ci, którzy sędziów Sądu Najwyższego nazywają zespołem
kolesi, to nie są ci, którzy na sali sejmowej pokazują posłowi opozycji na mównicy środkowy palec, ani ci, którzy podczas obrad parlamentu spożywają posiłek na sali sejmowej, wyrzygując na każdego swoją nienawiść jazgotem straganiary; Polska to nie kłamstwa, obłuda, fałsz i plugawienie wartości, rozwalanie
instytucji Państwa, przeinaczanie znaczeń i trzymanie się twardo linii, że czarne
jest białe, a białe jest czarne. Istnienia onych nie przewidział ani wujek Google,
ani nawet szacowna Wikipedia: nie ma w niej definicji chama, a szerzej: chamstwa. Musimy sobie radzić sami. Chociaż nie, zaraz... „nieliczenie się z uczuciami
innych, lekceważenie norm, niezdolność do poznania cudzych poglądów, niska
tolerancja frustracji i próg wyzwalania agresji, niezdolność przeżywania poczucia winy i uczenia się, obwinianie za wszystko innych...” Ach, przepraszam: to są
kryteria diagnostyczne psychopatii. Tak mi się palec omsknął po touchpadzie,
widać kategorie te były blisko…
Przepowiednia dla Polski Markodamusa: ein Führer, ein ciemny lud, który
wszystko kupi, eine Partei, kein Trybunał i und einige lustige Puppen. Wsobny,
autarkiczny Volk wyprany z rozumu i odporny na szkodliwe miazmaty oświecenia i cywilizacji Zachodu, wyprowadzony z Unii Europejskiej, dryfujący w kierunku wschodnich wzorów, z ocenzurowanym internetem, jak w Chinach (byłem, widziałem) za to z włączonym na stałe Ojcem Dyrektorem. Będzie to kraj,
w którym zupełnie kto inny zwyciężył w bitwie pod Grunwaldem i tworzył
„Solidarność”, niż się Wam wydaje. Kraj, w którym brutalnie, bezwzględnie i bez
wstydu realizowane są, wizje i fobie ludzi jakże identycznych z tymi, których
Stefan Kisielewski określił niegdyś mianem „dyktatury ciemniaków” (patrz: kryteria diagnostyczne psychopatii). Coraz częściej myślę o tym, co zdarzyło się
221 lat temu. Historia się powtarza, podobno jako farsa za drugim razem, ale
ja nie chcę oglądać upadku kolejnej Rzeczypospolitej, nawet w zabawnych
dekoracjach. Nie wierzycie? Poczytajcie „Dzieje głupoty w Polsce” Aleksandra
Bocheńskiego. Lektura na wakacje. Dodam, że nic mnie tak nie ucieszyło, jak
Brexit, a raczej wynik referendum w tej sprawie: jako dowód na to, że nie tylko
w Polsce głupota wymaga refleksji mistrza.
Doświadczenie życiowe uczy, że wszystko się kończy, ale niekoniecznie
coś się zaczyna. Ze zgliszcz w ludzkich umysłach Feniks nie wzleci, raczej kruki i wrony. John Emerich Acton powiedział niegdyś, że władza demoralizuje,
a władza absolutna demoralizuje absolutnie; prawdą jednak jest, że demoralizacja dotyka nie tylko sprawującego władzę, ale także tych, którzy jej ulegli.
Czy podźwigniemy się po najeździe Hunów, czy instytucje demokratycznego
Państwa prawa podejmą działanie zainfekowane ochlokratyczną trucizną, czy
odzyskamy szacunek do nich, czyli również do samego siebie? Za dużo pytań,
bo nie jest wykluczone, że Ci, Którzy Nadejdą z dobrodziejstwem inwentarza
8
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przejmą przestrzeń bez wartości, bez krępujących ograniczeń władzy wolnej
od jakiejkolwiek kontroli i odpowiedzialności? Może pomniki im bardziej po
głowie chodzić będą, niż Trybunał Stanu? Nie wiem kto wyjdzie z tego, kiedy,
jak i nie złachmaniony. Poszukajcie w sobie wieszcza, zapytajcie o nadzieję.
Zanim nadejdzie zima.
Jak podaje serwis next.gazeta.pl w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku
dług skarbu państwa wzrósł o 56,2 mld zł i był najwyższy w naszej historii; przez
pięć miesięcy zadłużono nas kwotą równą połowie długu gierkowskiego, który
spłacaliśmy przez 32 lata! Co miesiąc każdy z mieszkańców Polski ma do spłacenia
o 234 zł więcej. Może lepiej ograniczyć ilość wyjść na lody z dziećmi podczas tych
wakacji, wytłumaczyć im: przecież większość obietnic wyborczych wciąż czeka na
wypełnienie. I pokazać palcem (choć to nieładnie) kto za to zapłaci: o widzisz, ten
pan, tam przy stoliku, za to zapłaci, i ta pani w niebieskiej sukience, i tatuś, i mamusia... Dlatego dzisiaj lodów nie będzie. Zresztą, nadchodzi zima.
Numer 11 radcy.pl, który właśnie oddajemy do rąk czytelników, zaczyna się
inaczej, niż zwykle, bo wystąpieniem Dziekana Ryszarda Ostrowskiego. Okazja jest ku temu niebłaha. Kończy się kolejna kadencja władz samorządu i jak
zawsze w takich przypadkach rodzi się refleksja: co się udało zrobić, co nam
nie wyszło. Niechże chwalą się inni, a ja smucę się, że znów nie udało się zobaczyć na zebraniach rejonowych więcej niż kilkanaście procent uprawnionych,
że wołanie o inicjatywy w rejonach okazało się wołaniem na puszczy, mimo że
Kolega Skarbnik zobowiązał się je finansować, więc trudno, powtórzę jak John
Fitzgerald Kennedy: nie pytaj, co twój samorząd może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego samorządu.
W numerze Prof. Tomasz Pietrzykowski wyjaśni wątpiącym (choć chyba
w naszym środowisku ich nie ma), dlaczego Trybunał Konstytucyjny mógł wydać wyrok w sprawie „ustawy naprawczej” z pominięciem jej przepisów; dr
hab. Tomasz Kubalica opowie o trwodze i dokąd z nią się udać, dr Aleksander
Chmiel o tym, jak nie być chamem (słowo: nie uzgadnialiśmy treści tekstów;
widać i chamstwo i trwoga wiszą w powietrzu). Kolega Zenon Klatka o tym, co
nas dotyczy i o tym, że czasami nie chcielibyśmy by nas dotyczyło, a kolega
Maciej Czajkowski, znany obieżyświat w naszym gronie, zaprasza na przejażdżkę skuterem po Indonezji. Koleżanka Maria Nogaj będzie przekonywać, że kultury w tym Kraju jeszcze trochę zostało. Chyba musimy Jej wierzyć na słowo.
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Muzyczną wraz z kameralną salą koncertową. Wnętrze tego zabytkowego budynku w sposób właściwy dla stylu znanego
śląskiego architekta łączy stare z nowym,
nowoczesność i tradycję. Nie może zatem dziwić wybór tego miejsca przez
młodych adeptów sztuki prawniczej, aby
złożyć w nim uroczyste ślubowanie i tym
samym zasilić szeregi radców prawnych
– uzyskać tytuł zawodowy, którego ceKażdego roku powtarzają się zgro- chy tak bardzo wpisują się w styl miejsca
madzenia delegatów, konkursy na apli- – łączenie nowoczesności z tradycją i rzekację, egzaminy radcowskie, ze zdarzeń telnością w wykonywaniu obowiązków
mniej oficjalnych bale (Mikołaje) dla zawodowych.
dzieci, czy pikniki z okazji dnia radcy
W tym wyjątkowym dniu młodym
prawnego. Dla uczestników i zaintere- prawnikom towarzyszyły osoby najbliżsowanych na pewno jednak najważniej- sze, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo,
szym wydarzeniem będzie dzień ślubo- dzieci. Sala koncertowa wypełniła się po
wania dla radców prawnych.
brzegi, co jest tym milsze, że podkreślaCentrum Katowic, ul. Wojewódzka 33, ło trud starań każdego z kandydatów,
neogotycki gmach z przełomu XIX i XX w. aby znaleźć się tego właśnie dnia z togą
W latach dwudziestych była to siedziba przewieszoną na ramieniu w Akademii
Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkie- Muzycznej w Katowicach. Obecni byli tak
go, a obecnie piękny budynek stanowią- członkowie rady i prezydium Okręgowej
cy niewątpliwie jedną z wizytówek Kato- Izby Radców Prawnych w Katowicach, jak
wic mieści w swych murach Akademię i Krajowej Rady Radców Prawnych. Wizytą
zaszczycili młodych radców również przedstawiciele pozostałych zawodów prawniczych, którzy
w ten symboliczny sposób oddali szacunek
wielkiemu
nakładowi
pracy, którą młodzi radcy
wykonali chłonąc wiedzę
na wszystkich szczeblach
edukacji. Podkreśliła to
zresztą w ciepłym przemówieniu wicedziekan
OIRP Katowice r.pr. KaMaciej Czajkowski
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tarzyna Jabłońska, która trochę przekomarzając się ze swoim podopiecznymi
powiedziała, że w tym właśnie momencie, kilka chwil po zdanym egzaminie, ich
wiedza prawnicza i jej wszechstronność
osiągnęła apogeum. Dalsze życie zawodowe bowiem, to mniej lub bardziej postępująca specjalizacja, która czeka każdego profesjonalnego pełnomocnika, a tym
samym pewne zagadnienia będą się siłą
rzeczy dezaktualizować.
Dziekan OIRP r.pr. Ryszard Ostrowski
witając młodych radców prawnych jako
pełnoprawnych członków samorządu
radcowskiego życzył im samych sukcesów zawodowych, ale również zwracał
uwagę na liczne zagrożenia i wyzwania,
jakie stoją nie tylko przed samorządem
jako takim, ale przed każdym radcą prawnym stanowiącym ważny i autonomiczny
tryb systemu wymiaru sprawiedliwości,
odpowiadający nie tylko przed klientem,
ale również przed Konstytucją RP. Dla-

tego też każdy z obecnych ślubujących
otrzymał od władz samorządowych
symbolicznie i praktycznie – egzemplarz
Konstytucji RP oraz Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego.
Ślubowanie miało uroczysty charakter – radcy prawni ubrani w stroje urzędowe, poczet sztandarowy, hymn narodowy, podniosła atmosfera. Najbliżsi
młodych radców tłoczący się pod sceną,
aby moment ślubowania, a potem odbioru uchwały z wpisem na listę uwiecznić
na zdjęciu. I ta niczym nie zmącona radość malująca się na twarzach ubranych
w czarne togi koleżanek i kolegów. Radość, którą dopiero za jakiś czas, zgaszą
nieznacznie obowiązki, rutyna i trudy codziennego świadczenia pomocy prawnej.
Niepokój o stabilność zawodową, o utrzymanie na rynku, o znalezienie płacy. Dla
młodych radców prawnych ten start w samodzielne zawodowe życie z pewnością
nie będzie łatwy, z pewnością nie będzie
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łagodny, ale świadomość uzyskania po
tylu latach ciężkiej pracy prawa do wykonywania wolnego zawodu i związanej
z tym niezależności, poczucie wstąpienia
do elity zawodów zaufania publicznego
będzie napawać ich dumą zawsze, aż do
ostatniego klienta.
Nowym Koleżankom i Kolegom gratulujemy raz jeszcze świetnie wykonanej roboty, życząc sukcesów życiowych,
zawodowych i błyskotliwych karier radcowskich. Powodzenia!

– całkowicie lekceważąc uzasadnione
potrzeby i oczekiwania radców prawnych – przygotowali dziesiątki atrakcji
dostępnych wyłącznie dla osób o wadze góra 50 kilogramów i wzroście do
130 cm. A każdy przecież wie, że rozmiar doświadczonego radcy prawnego, jeżeli już ma być mierzony w centymetrach, to bardziej sześciennych,
a i waga winna być słuszna stosowanie
do rangi i prestiżu zawodu wykonywanego. Tu trzeba przyznać, że szanując
Maciej Czajkowski wysługę lat Koleżanek i Kolegów przygotowane zostały również zestawy
I do zobaczenia, na pikniku radcow- wspomagające nastrój, poczynając
skim choćby, który w tym roku po- od mięs wszelakich skwierczących na
nownie odbył się w Śląskim Ogrodzie rożnach, napojów bezalkoholowych
Botanicznym w Mikołowie. Tym razem i tego jedynie słusznego w potyczce
grzechem byłoby narzekać na pogodę, z tłuściutką karkówką. Były ciasta i ciaktóra 18 czerwca 2016 r. była dla boga- steczka. Była muzyka i wielogodzinne
czy (czytaj: radców prawnych). Przede rodaków rozmowy przerywane piwszystkim nie narzekały dzieci; wydaje skiem, śmiechem i głośnymi okrzykasię że impreza ta zaczyna przyćmiewać mi szalejących dzieci. Zapraszamy do
różne dziecięce bale i przedstawienia obejrzenia galerii.
(red).
mikołajkowe, bowiem organizatorzy

12

WIADOMOŚCI Z IZBY

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

13

WIADOMOŚCI Z IZBY

14

A W KRAJOWEJ RADZIE...

Najpoważniejszym
wyzwaniem, jakie stanęło przed
Krajową Radą na
czerwcowym posiedzeniu
było
przyjęcie protokołu z posiedzenia z 11/12 marca
2016 r., a raczej to,
że protokół ten
stał się przedmiotem gorącej dyskusji w
sprawie jego „nieprzyjęcia”. Wzmożona
uwaga niektórych członków Krajowej
Rady doprowadziła ich do wniosku, że
nie tak się wszystko zapisało, jak oni to
widzieli, a przede wszystkim: tak jak by
chcieli. W ten sposób otworzyliśmy (my
radcowie!) przełomowy i wiekopomny
rozdział w historii demokracji, głosując
nad tym co i jak było. Doświadczenie to
bez wątpienia okaże się bardzo przydatne władzom państwowym w realizacji
głośno zapowiadanej nowej polityki historycznej. Już piszą się uchwały Sejmu
Najjaśniejszej wprowadzające zmiany
redakcyjne do aktu Dagome Iudex i do
treści II Pokoju Toruńskiego (1466). WK
cieszy się wielce z tego powodu, bo od
pewnego już czasu podejrzewał, że z
tym toruńskim jest coś nie tak...
Oczywiście nie wszystkie czyny da
się zapisać złotymi zgłoskami w księdze
dokonań, więc Krajowa Rada zajęła się
również tak przyziemnymi sprawami,
jak przyjęcie zmian w regulaminie odbywania aplikacji, funkcjonowania sądów dyscyplinarnych oraz planu pracy
Centrum Edukacji Prawnej (WK przypomina, że nie chodzi tu o edukację

radców prawnych, lecz tych którzy do
radcy po pomoc przyjść powinni, ale
wyedukowani przez Centrum Edukacji
Prawnej już nie przyjdą, bo po co?...).
Znów przewinęła się sprawa siedziby Krajowej Izby Radców Prawnych. Nie
bywającym w Warszawie, którą to postawę WK w pełni rozumie i podziela,
wyjaśnić należy, że obecnie wynajmowany jest lokal przy Al. Ujazdowskich
41, czyli świetna lokalizacja, pałacyk,
elegancki, kilka przedstawicielstw dyplomatycznych, kilka firm, concierge po
wejściu wita gościa uprzejmie w trzech
językach. Rzecz w tym, że to kosztuje.
Bardzo kosztuje. Tak bardzo, że boli fakt,
że najwyższe nasze przedstawicielstwo
samorządowe nie ma własnej siedziby
i się tuła. Trochę to przypomina sytuację z samolotami dla rządowych VIPów: chciałoby się, przecież trzeba, ale
kto zdecyduje na wydanie takiej góry
pieniędzy na zakup lokalu? Wszak to
niepolitycznie. Ale ponieważ Krajowa
Rada wcześniej przyjęła sprawozdanie
z wykonania budżetu i sprawozdanie
finansowe, dyskusję przeciął inny powód wagi najwyższej: pieniędzy tych
tak czy inaczej w kasie nie ma. Po
pierwsze więc: nie mamy armat.
A tu koniec kadencji zbliża się wielkimi krokami, komisje zjazdowe pracują, kandydaci do nowych władz
się promują, inni mają wszystkiego
serdecznie dosyć, a nawet bardziej...
Niemniej uchwalony został porządek
Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
(listopad, 3–5, tego roku) na przekór
wrogom naszym. Howgh!
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Czym jest
domniemanie
konstytucyjności?
dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Przy okazji wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego i wydawanych przez
niego wyroków niezwykłą karierę zrobiło
pojęcie domniemania konstytucyjności.
Zwłaszcza w przypadku wyroku Trybunału z 9 marca 2016 r. (K 47/15), w którym
przedmiotem kontroli konstytucyjności
były przepisy już obowiązującej (bo wprowadzonej w życie bez jakiegokolwiek
vacatio legis) ustawy o Trybunale. Temat
związania Trybunału domniemaniem
konstytucyjności stał się jednym z głównych wątków dyskusji, a „złamanie” zasady domniemania konstytucyjności podstawowym zarzutem kierowanym pod
adresem tego orzeczenia. Stawiany był on
zresztą nie tylko przez polityków obozu
rządzącego czy wspierających go publicystów, ale także niektórych (stosunkowo
nielicznych) prawników, niejednokrotnie
zupełnie niedawno „nawróconych” po
wielu latach na krytykę instytucji i orzecznictwa sądu konstytucyjnego.
Na naruszenie przez Trybunał zasady
domniemania konstytucyjności powołuje
się też wielokrotnie raport zespołu ekspertów „do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego” (tak brzmi oficjalna
nazwa) powołanych przez Marszałka Sejmu w następstwie rekomendacji Komisji
Weneckiej. Raport ten w znacznej części
16

okazał się mniej lub bardziej udolną polemiką z ustaleniami Komisji Weneckiej
i wyrokami Trybunału, prowadzoną z pozycji przyjętego jako aksjomat założenia,
że ani parlament, ani prezydent, ani rząd
w jakikolwiek sposób nie uchybili postanowieniom konstytucji – wprost przeciwnie bronią jej przed rażącymi próbami jej
łamania podejmowanymi przez Trybunał
Konstytucyjny, zaś Komisja Wenecka nie
ma na jej temat elementarnej wiedzy.
Nie chcę w tym miejscu poddawać
krytyce samego raportu – ani to trudne,
ani wdzięczne. Zrobili to już zresztą w sposób zupełnie wystarczający inni. Wspominam o nim przede wszystkim dlatego, że
również on wielokrotnie odwołuje się do
„zasady ustrojowej” domniemania konstytucyjności, między innymi wyrażając
pogląd następujący (cytat dosłowny, bez
pomyłek i przeinaczeń przy kopiowaniu):
„należy raz jeszcze podkreślić, że obowiązującą zasadą ustrojową jest bowiem
zasada konstytucyjności każdej ustawy
uchwalonej przez Sejm zaś obalenie tego
domniemania – z założenia – powinno
być wyjątkiem a nie regułą i to wyjątkiem
podejmowanym w określonych ramach
proceduralnych, wówczas kiedy pojawi
się kwestia konstytucyjności inkryminowanej regulacji. Tymczasem praktyka
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działania sądownictwa konstytucyjnego
w Polsce sugeruje, że właściwe ukształtował się model odmienny. Tzn. utarło
się domniemanie niekonstytucyjności
ustawy, które wzruszone zostaje dopiero
w sytuacji uznania zgodności inkryminowanej normy z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny”.
Nie chcę wdawać się w egzegezę ani
tego, ani innych podobnie formułowanych argumentów zespołu ekspertów.
Zwrócę jedynie uwagę, że przypisując tak
fundamentalne znaczenie tej „zasadzie
ustrojowej” w swojej obszernej, ponad
80-stronicowej ekspertyzie, nie zadał sobie trudu, by spróbować nieco przybliżyć jej treść i charakter (nie mówiąc już
o jakiejś głębszej analizie). Jedyną pozycją literatury, jaka została w tym zakresie
powołana jest „Leksykon prawniczy” (!).
Pewnym usprawiedliwieniem dla zespołu
ekspertów może być fakt, że pojęciu domniemania konstytucyjności nie poświęcono, jak dotąd, w polskiej nauce prawa
szczególnej uwagi posługując się nim jako
zupełnie jasnym i oczywistym dla każdego prawnika terminem (choć istnieje obszerne piśmiennictwo dotyczące samego
domniemania prawnego, jego rodzajów,
struktury etc.). Przynajmniej jednym pozytywnym efektem ubocznym kryzysu
konstytucyjnego w naszym kraju będzie
może inspiracja do przedyskutowania niektórych pojęć, które dotąd uważano za
niewymagające głębszej refleksji. Może
mnie to cieszyć jako prawnika-naukowca,
choć ani trochę nie cieszy jako obywatela.
Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy
o TK z dnia 22 grudnia 2015 r. wprowadziła szereg przepisów, które w praktyce

uniemożliwiłyby Trybunałowi wydanie
orzeczenia w przedmiocie ich zgodności z Konstytucją. Ustawa została wprowadzona w życie z dniem ogłoszenia,
dokonanym zaraz po przegłosowaniu
jej w Wigilię o 4 rano. Notabene, wspomniany wyżej zespół ekspertów stanął
w swoim raporcie na stosunkowo łatwym do przewidzenia stanowisku, że
ani sposób procedowania nad tą ustawą, ani pozbawienie jej jakiegokolwiek
vacatio legis, nie budzą żadnych wątpliwości czy zastrzeżeń. Wprost przeciwnie
wprowadzenie jej w życie ze skutkiem
natychmiastowym jest w pełni uzasadnione względami „dobra rządów prawa,
demokracji i praw człowieka” (!).
Wyrokiem z dnia 9 marca 2016 r. Trybunał – przy wsparciu przygniatającej
większości środowisk i instytucji prawniczych, w tym występującej jako amicus
curiae Krajowej Rady Radców Prawnych
– uznał, że przepis, którego legalność
jest przedmiotem kontroli w danej
sprawie nie może być jednocześnie
stosowany jako podstawa wydawanego w niej orzeczenia. Prowadziłoby
to bowiem do paradoksu, albowiem
wyrok stwierdzający jego nielegalność
sam stawałby się wydany na nielegalnej podstawie prawnej, a więc wadliwy.
A wadliwy wyrok nie uchylałby skutecznie przepisu, który pozostawałby legalny, a więc wyrok byłby jednak niewadliwy itd. Krótko mówiąc sąd uwikłałby
się w dobrze znany już od starożytności
„paradoks kłamcy” (jeśli Jan mówi, że
kłamie, to czy kłamie czy mówi prawdę?
Jeśli mówi prawdę, to kłamie, a jeśli kłamie, to mówi prawdę).
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Wobec tego, stosownie do art. 195
ust. 1 Konstytucji przewidującym, że sędziowie konstytucyjni, w odróżnieniu od
pozostałych sędziów, podlegają „wyłącznie Konstytucji” Trybunał przyjął, że sprawa zostanie rozpatrzona z pominięciem
przepisów będących jej przedmiotem.
Jednocześnie pominięcie to ma charakter
incydentalny i „samo w sobie nie wzrusza
domniemania konstytucyjności kwestionowanych regulacji (tj. założenia, że są
one zgodne z Konstytucją, dopóki w postępowaniu przed Trybunałem nie zostanie udowodnione, że jest inaczej). De lege
lata domniemanie to jest jednym z fundamentów systemu prawnego państwa
i o jego uchyleniu można mówić dopiero
wraz z publicznym ogłoszeniem wyroku
Trybunału Konstytucyjnego, w którym
stwierdzana jest niezgodność ustawy
z Konstytucją”. (K 47/15).
Niestety, także Trybunał nie skorzystał z okazji aby bliżej wyjaśnić znaczenie, rolę i umocowanie prawne zasady
domniemania konstytucyjności. Poprzestał jedynie na kilkukrotnym przywołaniu tego pojęcia oraz wyjaśnieniu,
dlaczego domniemanie konstytucyjności nie stoi na przeszkodzie incydentalnemu pominięciu zastosowania
przepisu, który sam jest przedmiotem
sprawy, w której miałby być zastosowany. Bardzo obszerne uzasadnienie
wyroku TK w tej sprawie również nie
jest więc szczególnie pomocne dla
bliższej charakterystyki samego domniemania konstytucyjności. Dalsze
uwagi nie będą zatem prezentacją jakiegokolwiek ugruntowanego stanu
wiedzy prawniczej, a raczej moją włas18

ną próbą dokonania pewnych elementarnych rozróżnień i klaryfikacji. Nie stoi
za nią ani żaden dorobek „doktryny”,
ani jakakolwiek utrwalona „linia orzecznicza” – za jego trafność lub nietrafność odpowiadam sam.
Jak wiadomo, przez domniemanie
konstytucyjności przepisu rozumiemy
najprościej mówiąc to, że prawidłowo
uchwalony i promulgowany przepis należy uważać za zgodny z konstytucją
tak długo, jak długi jego ewentualna niezgodność z konstytucją nie
zostanie odpowiednio stwierdzona.
To tyleż oczywiste, ile trywialne ujęcie tej
zasady. Istotą rzeczy są bowiem pytania
o to, co konkretnie, wobec kogo i na jakiej podstawie z tego rodzaju „zasady” ma
wynikać? Jaka jest jej treść normatywna?
Trzeba przy tym pamiętać, że domniemanie konstytucyjności jest tworem kultury
prawnej – zwłaszcza orzecznictwa konstytucyjnego, doktryny oraz zdrowego
rozsądku. Nie ma jakiegokolwiek przepisu
– ani konstytucji, ani jakiegokolwiek innego aktu normatywnego, który by tę zasadę wprost i bezpośrednio artykułował.
Wydaje się, że to, co w potocznym języku prawniczym nazywane jest zasadą
domniemania konstytucyjności można
rozumieć na co najmniej trzy nieco różne sposoby. I wszystkie one przeplatają
się w praktyce argumentacyjnej prawników, choć na ogół bez świadomości, że
w każdym z nich domniemanie konstytucyjności ma nieco inne znaczenie i rolę.
Po pierwsze, domniemanie konstytucyjności może oznaczać tyle, że
zgodność przepisów z Konstytucją nie
musi być wykazywana. Dopóki bo-
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wiem nie zostaną wskazane przesłanki
(racje) świadczące o niezgodności danego przepisu z Konstytucją, nie istnieje
racja aby przyjąć, że taka niezgodność
zachodzi. W tej roli domniemanie
konstytucyjności przesądza jedynie o rozkładzie „ciężaru argumentacji”. W odniesieniu do niezgodności
ustawy z Konstytucją spoczywa on
na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto
przeczy. Jest to więc niejako szczególny
przypadek ogólniejszej, znanej każdemu
prawnikowi, zasady rozkładu ciężaru dowodu (onus probandi) oraz dowodzenia
istnienia, a nie nieistnienia stanów rzeczy (negativa non sunt probanda). To
istnienie, a nie nieistnienie sprzeczności
ma zostać wykazane. Nie da się zresztą
– logicznie rzecz biorąc – wykazać nieistnienia czegokolwiek, można co najwyżej wykazać bezzasadność argumentów
przemawiających za jego istnieniem.
W kontekście konstytucyjnym – to twierdzenie o istnieniu sprzeczności między
przepisem a Konstytucją wymaga podania wspierających je racji, a nie twierdzenie o jej nieistnieniu. Tak jak w słynnym
przykładzie Bertranda Russella: nie trzeba
udowadniać, że wokół Słońca nie krąży
chiński czajniczek, aby nie musieć przyjmować poglądu, że krąży.
To znaczenie domniemania konstytucyjności można umownie nazwać „materialnym” (lub argumentacyjnym). Ma ono charakter miękki
w tym sensie, że wyklucza jedynie arbitralne uznanie przepisu za niekonstytucyjny, li tylko z tego powodu, że nikt nie
wskazał racji uzasadniających, że jest z nią
zgodny. Natomiast w razie wskazania ta-

kich racji tak rozumiane domniemanie
upada i każdy musi, na własną rękę i odpowiedzialność, ocenić czy racje te uważa za wystarczająco przekonujące. Naruszeniem materialnego rozumienia
domniemania konstytucyjności byłoby zatem przyjęcie (przez TK lub
kogokolwiek innego), że przepis jest
niezgodny z konstytucją arbitralnie,
bez wskazania racji świadczących za
taką niezgodnością lub z powołaniem jedynie na to, że nie wskazano
żadnych racji świadczących o tym, że
jest z Konstytucją zgodny.
W drugim znaczeniu domniemanie konstytucyjności funkcjonuje jako
specyficzna dyrektywa interpretacyjna.
W razie wątpliwości co do właściwego
rozumienia danego przepisu nakazuje
ona preferować taką wykładnię przy której przepis pozostaje z konstytucją zgodny. Inaczej mówiąc, dyrektywa ta zakazuje interpretacji przepisu prowadzącej do
jego niezgodności z Konstytucją jeżeli
tylko inna wykładnia – niedająca rezultatów niekonstytucyjnych – jest możliwa.
To rozumienie domniemania konstytucyjności można zatem nazwać
interpretacyjnym, pełni ono rolę
tzw. dyrektywy wykładni należącej
do tzw. dyrektyw preferencji. Najczęściej bywa ona nazywana dyrektywą wykładni prokonstytucyjnej lub „w
zgodzie z konstytucją” (co jest polskim
odpowiednikiem niemieckiego terminu
Verfassungskonforme Auslegug). Opiera
się ona na założeniu, że racjonalny prawodawca nie stanowi przepisów niezgodnych z Konstytucją, a zatem prawidłowym – zgodnym z jego „intencjami”
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– wynikiem wykładni jest ten, przy którym do niekonstytucyjności nie dochodzi. Jej adresatami są wszyscy interpretatorzy przepisów, nie wyłączając
sędziów TK. Sytuacja tych ostatnich
nie różni się tu niczym od pozostałych
adresatów prawa.
Natomiast w trzecim rozumieniu,
najistotniejszym z punktu widzenia
dyskusji wywołanej wyrokami Trybunału, domniemanie konstytucyjności oznacza obowiązek traktowania
przepisu jako zgodnego z Konstytucją (a tym samym – obowiązującego)
dopóty, dopóki kompetentny organ
nie orzeknie w odpowiednim trybie,
o jego niekonstytucyjności. W tym
ujęciu ma ono charakter formalny, albowiem kreuje (a właściwie
– dookreśla) zakres formalnego
obowiązku podporządkowania się
prawu przez jego adresatów. Istotą
rzeczy jest tu jednak pytanie kogo i na
jakiej podstawie formalnie rozumiane
domniemanie konstytucyjności wiąże.
Jako podstawę normatywną tej wersji
domniemania konstytucyjności przyjąć
można art. 83 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma obowiązek przestrzegania
prawa (a w odniesieniu do organów władzy – dodatkowo także art. 7 Konstytucji, nakazujący im działać na podstawie
i w granicach prawa). Ponieważ na prawo składają się także ustawy i inne akty
normatywne, wszyscy są zobowiązani
do ich przestrzegania tak długo, dopóki ich legalność nie zostanie skutecznie
podważona. W odniesieniu do konstytucyjności podstawy te wzmocnić można
dodatkowo przepisem art. 188 wskazu20

jącym na kompetencję Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie
zgodności przepisów z Konstytucją. Jeżeli przepis ten rozumieć jako wyłączną
kompetencję Trybunału, można wywodzić z tego, na zasadzie rozumowania
a contrario, że dopóki takie „ostateczne
orzeczenie” w danej sprawie nie zostanie
wydane, to nikt inny nie ma kompetencji do stwierdzenia, że dany przepis jest
z Konstytucją niezgodny. Ten sposób
wykładni przepisów o Trybunale – nadający mu „monopol” na kontrolę konstytucyjności przepisów – nie jest bynajmniej bezsporny i był w przeszłości
przedmiotem gorącego sporu zarówno
w literaturze prawniczej, jak i orzecznictwie. Jeśli jednak tak właśnie rozumieć
te przepisy, to można wywieść z nich
formalnie rozumiany obowiązek traktowania każdego przepisu jako zgodnego
z Konstytucją aż do momentu ewentualnego wydania przez TK wyroku stwierdzającego co innego. Na marginesie
dodajmy, że wątpliwości budzi także
chwila „obalenia” tak rozumianego domniemania – zdecydowanie przeważa,
jak się wydaje, pogląd, że dochodzi do
tego już z chwilą wydania (ogłoszenia)
wyroku przez Trybunał, a nie jego późniejszej publikacji w Dzienniku Ustaw.
Unormowania te mają jednak swoje
konstytucyjne leges speciales. W odniesieniu do sędziów jest nim art. 178
ust. 4 Konstytucji, zgodnie z którym sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają jedynie
Konstytucji oraz ustawom. Oznacza to,
jak każdemu prawnikowi wiadomo, że
sędzia nie jest bezwzględnie związany
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aktem podustawowym i – w przeciwieństwie do przepisów Konstytucji
oraz ustaw – może pominąć taki przepis jeżeli uzna go za niezgodny z przepisami wyższej rangi (ustaw i Konstytucji – a więc tych aktów, którymi jest
bezwzględnie „związany”).
Można zatem powiedzieć, że w odniesieniu do aktów podustawowych sędziego nie wiąże formalnie rozumiane „domniemaniem legalności aktu
wykonawczego”. Nie ciąży na nim bowiem obowiązek podporządkowywania
się im – przy wydawaniu orzeczeń – tak
długo, jak nie zostanie wiążąco orzeczona ich nielegalność. Podlega jednak, co
oczywiste – domniemaniu ich legalności
w dwóch pozostałych, wskazanych wyżej
rozumieniach – materialnym i interpretacyjnym. Nie może bowiem uznać przepisu podustawowego za nielegalny jedynie
na tej podstawie, że nikt nie wykazał, że
taka nielegalność nie zachodzi. Ma także
obowiązek takiego rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych, aby w miarę
możliwości nadawać przepisom rozumienie, w którym nie są one sprzeczne z innymi przepisami prawa, zwłaszcza zawartym w aktach hierarchicznie wyższych.
Natomiast w przypadku sędziów konstytucyjnych i domniemania zgodności
ustaw z konstytucją lex specialis w odniesieniu do art. 7 Konstytucji stanowi art. 195
ust. 1, zgodnie z którym sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podlegają jedynie
Konstytucji. Oznacza to, moim zdaniem,
że nie wiąże ich formalnie rozumiane domniemanie zgodności ustawy
z Konstytucją podobnie, jak pozostałych sędziów nie wiąże formalnie

rozumiane domniemanie legalności
aktu podustawowego. W razie dostrzeżenia niezgodności przepisu ustawy
z Konstytucją nie mają obowiązku jego
stosowania (a nawet więcej – obowiązek
jego pominięcia), zwłaszcza gdyby podporządkowanie się mu uniemożliwiało,
w jego ocenie, wykonanie jego obowiązków wynikających z wiążącej go konstytucji. Pod tym względem ich sytuacja
jest – co zrozumiałe – istotnie różna od
pozostałych sędziów, a także – a fortiori – wszelkich innych podmiotów prawa.
Ci bowiem mogą w takim przypadku
jedynie zainicjować kontrolę konstytucyjności ustawy przez TK, pozostając jednak
nią związanymi do czasu ewentualnego
orzeczenia o jej niekonstytucyjności.
Niezależnie od tego, sędziów TK
– tak jak wszystkich innych – dotyczy
domniemanie konstytucyjności przepisów w sensie zarówno materialnym, jak
i interpretacyjnym. Niekonstytucyjności
przepisu nie mogą oprzeć wyłącznie
braku racji przemawiających za jego
zgodnością z konstytucją. Niezastosowanie przepisu z powodu jego niekonstytucyjności wymaga wskazania racji,
które o niej świadczą i nie wystarczy
do tego powołanie się na niewskazanie
przez nikogo racji przemawiających za
jego zgodnością z konstytucją. W razie
wątpliwości interpretacyjnych powinni
kierować się dyrektywą nakazującą preferowanie takiego rozumienia przepisów
ustawowych, w których nie okazują się
one niezgodne z konstytucją.
Przeciw temu rozumowaniu wytoczyć
można następujący kontrargument: z art.
195 ust. 1 wynika, że sędziów TK bez-
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względnie wiąże Konstytucja, a to ona
sama przewiduje w art. 197, ze organizację
i tryb postępowania przed Trybunałem
określa ustawa. A zatem ta akurat ustawa, do której odsyła wprost norma konstytucyjna, także musi być dla Trybunału
wiążąca. Jest to jednak argument błędny i to z co najmniej z kilku powodów.
Po pierwsze, musiałoby to oznaczać, że
w odniesieniu do ustawy o której mowa
w art. 197 Konstytucji możliwość kontroli
jej konstytucyjności jest w ogóle wyłączona. W świetle art. 188 Konstytucji – zakreślającego zakres kompetencji TK – byłby
to jednak wniosek contra legem. Jeżeli
natomiast TK może badać zgodność
z Konstytucją ustawy o swoim działaniu, wówczas nie może być bezwzględnie związany jej przepisami.
W przeciwnym razie prowadziłoby to
do wspomnianego wcześniej paradoksu – Trybunał musiałby je stosować przy
orzekaniu, a zatem stwierdzenie ich niekonstytucyjności pozbawiałoby podstawy
prawnej sam wyrok, w którym została ona
stwierdzona. Zakres związania Trybunału
ustawą proceduralną o której mowa w art.
197 Konstytucji nie może zatem – z mocy
art. 195 ust. 1 – dotyczyć co najmniej tych
przypadków, w których same przepisy tej
właśnie ustawy są przedmiotem kontroli
zgodności z Konstytucją.
Po drugie, Trybunału nie mogą wiązać
przepisy ustawy wykluczające lub ograniczające możliwość dokonania kontroli
ich konstytucyjności niezależnie od tego,
w jakiej ustawie zostały zamieszczone (to
by bowiem stawiało je niejako „ponad”
normami konstytucyjnymi regulującymi
działanie TK). Gdyby nowelizacja ustawy
22

o TK, obok nowych rozwiązań proceduralnych, zawierała także przepis stanowiący,
że „niniejsza ustawa nie podlega badaniu
zgodności z Konstytucją przez Trybunał
Konstytucyjny” (przykład za prof. T. Gizbertem-Studnickim), to wydaje się dość oczywiste, że nie doszłoby w ten sposób do
skutecznego wyłączenia tej ustawy
spod kontroli TK. Do takich wniosków
musiałoby jednak prowadzić przyjęcie, że
TK jest związany tą ustawą tak długo, jak
nie stwierdzi jej niekonstytucyjności (a dopóki tego nie zrobi, to zgodnie z zawartym
w niej zakazem nie wolno mu tego zrobić).
Po trzecie wreszcie, sam fakt, że ustawa
o której mowa w art. 197 została wydana
na podstawie przepisów Konstytucji nie
wpływa na jej miejsce w hierarchii źródeł
prawa. W szczególności nie czyni jej „bardziej” obowiązującą niż przepisy każdej innej ustawy. Nie jest ona bowiem pod tym
względem wyjątkowa – bezpośrednich
odesłań do ustaw zawarto w Konstytucji
całkiem sporo, a przede wszystkim każda
ustawa powstaje na podstawie konstytucyjnych norm kompetencyjnych (i w tym
sensie obowiązuje na podstawie Konstytucji, podobnie jak ustawa, o której mowa
w art. 197). Jeżeli Trybunał musiałby być
w jakiś szczególny sposób związany przepisami tej akurat ustawy tylko dlatego,
że jest ona „imiennie” wskazana w Konstytucji, wówczas musiałoby to dotyczyć
każdej ustawy, do której wprost odsyłają
inne przepisy konstytucyjne (jak np. art.
art. 54 ust. 2, 85, 100 ust. 3 czy 152 ust. 2).
Ponadto, nie tylko te wprost wymienione
w Konstytucji ustawy, ale każda ustawa,
uzyskuje moc i obowiązuje na podstawie przepisów Konstytucji. Nie ma pod

PRAWO

tym względem żadnej różnicy pomiędzy
ustawą o której mowa w art. 197, ustawą
do której odsyła np. art. 85 i każdą inną
ustawą przyjętą przez Sejm i promulgowaną przez Prezydenta. Nietrudno zresztą zauważyć, że każda z ustaw, nie tylko
ta o Trybunale, teoretycznie mogłaby
zawierać przepis zakazujący Trybunałowi
badania jej konstytucyjności. Przyjęcie,
że sędzia TK związany jest domniemaniem konstytucyjności prowadziłoby do
wniosku, że ani ten przepis, ani żaden inny
zawarty w takiej ustawie, nie podlegałby
ocenie konstytucyjności. Aby móc je ocenić Trybunał musiałby bowiem „złamać”
wiążące go domniemanie konstytucyjności. Inaczej mówiąc – niczym w słynnym
§22 Josepha Hellera – niekonstytucyjność
takiego przepisu mogłaby zostać stwierdzona tylko pod warunkiem, że nie mogłaby być stwierdzona.
Rozumowanie wychodzące od prymatu art. 197 nad art. 195 ust. 1 Konstytucji prowadziłoby zatem do pozbawienia
tego ostatniego znaczenia normatywnego – naruszenia zasady zakazującej wykładni przepisów w sposób pozbawiający
niektóre ich fragmenty znaczenia normatywnego. Taką normatywnie znaczącą
różnicą jest zaś bez wątpienia pominięcie
słowa „ustawa” w przepisie wskazującym
czym „związany jest” sędzia konstytucyjny w odróżnieniu od sędziów pozostałych sądów (przypomnijmy, że przepis
ten brzmi, że sędzia TK przy sprawowaniu
swojego urzędu „podlega tylko Konstytucji”). Również bezpośrednie odesłanie do
ustawy zawarte w samym przepisie konstytucyjnym nie nadaje przepisom takiej
ustawy żadnej „dodatkowej” mocy obo-

wiązującej, w szczególności równej samej
Konstytucji. Podobnie zresztą jak samo
ustawowe odesłanie do rozporządzenia
nie nadaje przepisom tego ostatniego
rangi równej ustawie.
Powyższe uwagi skłaniają do wniosku,
że twierdzenia wskazujące na „ustrojową
zasadę domniemania konstytucyjności”
jako rzekomą przeszkodę w orzekaniu
przez Trybunał Konstytucyjny z pominięciem tych przepisów ustawy o jego
działaniu, które zostały do niego zaskarżone i które są przedmiotem kontroli
zgodności z Konstytucją, uznać trzeba za
w dość oczywisty sposób błędne. Trybunał podlega – jak wszyscy – domniemaniu konstytucyjności w znaczeniach określonych wyżej jako
materialne i interpretacyjne. Nie
jest jednak związany domniemaniem konstytucyjności prawa (w tym
ustaw) w sensie formalnym w takim
zakresie, w jakim skutkowałoby ono
prawną niedopuszczalnością pominięcia w orzekaniu tych przepisów
badanej ustawy, które stałyby na
przeszkodzie realizacji jego konstytucyjnych kompetencji. Wprost przeciwnie, Trybunał jest do ich pominięcia
zobowiązany, a ewentualne podporządkowanie się niekonstytucyjnym przepisom uniemożliwiającym mu wywiązanie
się z nałożonych na niego przez samą
Konstytucję zadań przypominałoby sytuację, o której mówił słynny art. 4 Kodeksu
Napoleona: ”sędzia odmawiający wyrokowania, pod pozorem że prawo milczy, że
jest ciemne, albo niedostateczne, może
być pociągniętym jako winny odmówienia sprawiedliwości.”
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RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

TO NAS DOTYCZY

PRZED ZJAZDEM. O RÓŻNYM ZAANGAŻOWANIU PRAWNIKÓW W SPÓR. CIĄGLE O ZAGROŻENIACH DLA TAJEMNICY
ZAWODOWEJ. KASACJA WE WŁASNEJ SPRAWIE. PRZYWRÓCENIE TERMINU DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PROCESOWEJ
(ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKA). WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU PRZED
SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. SKŁADKA A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW. POŁĄCZENIE ZAWODÓW RADCY
PRAWNEGO I ADWOKATA – STANOWISKO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. SĄDY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO. KRÓTKO. CYTAT NA KONIEC
PRZED ZJAZDEM

Kampania wyborcza przed naszym Zjazdem odbywa się prawie wyłącznie
w mediach publicznych, a nie samorządowych. Zdominowały ją, jak dotąd,
sprawy personalne, a więc i emocjonalne, merytorycznie niezrównoważone
w ocenie ustępujących władz krajowych.
Należałby oczekiwać przecież rzeczowej dyskusji o zagrożeniach dla zawodu
i samorządu, co pozwoliłoby przedstawić Zjazdowi program nieograniczający się
do deklarowania dobrych intencji. Powinno się też brać pod uwagę, że samorząd
zawodu zaufania publicznego ma nie tylko dbać o warunki wykonywania zawodu,
ale i o właściwe sprawowanie konstytucyjnej pieczy nad jego należytym wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Od tego bowiem
zależeć mogą przyszłe polityczne decyzje niekorzystne dla zawodu i samorządu.
Wydaje się pożądane, by dyskusja objęła np.:
– ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego oraz sposobu załatwiania skarg,
– wypracowanie jednoznacznego stanowiska w sprawie etycznego pozyskiwania klientów i zwalczania nieuczciwej konkurencji (kancelarie odszkodo24
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wawcze i powiązanie z nimi radców prawnych uczestniczących w spółkach
kapitałowych),
– ustalenie reguł udzielania przez organy samorządu pomocy radcom
prawnym wzywanym do ujawnienia tajemnicy zawodowej (obowiązek zawiadamiania Rady o takich próbach, występowanie jako amicus curiae),
– warunki „brzegowe” ewentualnych spółek kapitałowych jako formy wykonywania zawodu (rozkład kapitału, skład organów, ubezpieczenia od OC,
zagwarantowanie przestrzegania wartości etycznych zawodu itp.),
– problem specjalizacji i jego ewentualne rozstrzygnięcie najpierw w prawie samorządowym, a następnie w ustawie,
– zasady wyboru na funkcje samorządowe (sposób reprezentowania izb
w KRRP, zakaz łączenia funkcji, wymagany staż zawodowy, właściwa reprezentacja aplikantów oraz osób początkujących w zawodzie).
Dyskusja powinna też uwzględniać wymogi koleżeństwa i lojalności. Powinna jej towarzyszyć pokora wynikająca ze świadomości o niezbyt znaczącej frekwencji na zebraniach rejonowych.

O RÓŻNYM ZAANGAŻOWANIU PRAWNIKÓW W SPÓR

Dwie organizacje pozarządowe zebrały tysiące podpisów pod apelem
do Prezesów KRRP i NRA wzywającym do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych (włącznie z odebraniem prawa wykonywania zawodu)
wobec radców prawnych i adwokatów, którzy jako posłowie głosowali za „Ustawą niszczącą Trybunał Konstytucyjny”. Autorzy apelu powołują się na treść ślubowania o przyczynianiu się do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacnianiu porządku prawnego Rzeczpospolitej.
Z interpretacją naruszenia art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki („dbanie o godność
zawodu… również w działalności publicznej”), jako przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej mieliśmy, mamy i będziemy mieli problem.
A może wystarczyłoby dokumentowanie przez samorząd zawodowy konkretnych zachowań jego członków, które bądź szczególnie sprzyjają umacnianiu konstytucyjnego porządku prawnego bądź też wyraziście go naruszają (zobacz w poprzednim numerze naszego czasopisma tekst o dobrym
wizerunku radców prawnych).
Rzecznik Praw Obywatelskich w wywiedzie prasowym powiedział: „Niestety zbyt wiele osób pozwala sobie na milczenie. Choćby środowisko akademickie…”. A ustosunkowując się do ww. apelu „jeżeli już ktoś chce okazywać
dezaprobatę prawnikom, to raczej nie w ten sposób, ale na zasadzie name
and shame, czyli wskazywania osób, które się do tego przyczyniły”.
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CIĄGLE O ZAGROŻENIACH DLA TAJEMNICY ZAWODOWEJ

Samorząd zarówno na poziomie Izb, jak i na szczeblu krajowym, nie
posiada danych o próbach ingerowania władzy publicznej w radcowską
tajemnicę zawodową. Pewnie wynika to też z faktu, że nie każdy radca prawny zagrożony wezwaniem na przesłuchanie w charakterze świadka, podsłuchem
bądź przeszukaniem kancelarii szuka pomocy w organie samorządu.
Zgromadzenie adwokackiej izby warszawskiej podjęło uchwałę zobowiązującą adwokatów i aplikantów adwokackich będących członkami izby do zgłaszania
okręgowej radzie adwokackiej każdej próby naruszania tajemnicy adwokackiej lub
też zagrożenia jej naruszania przez organy władzy państwowej.
Należy przypomnieć, że w projekcie naszego Kodeksu Etyki z 2013 r. zamieszczono obowiązek radcy prawnego do informowania dziekana o takiej próbie.
Zjazd jednak takiego postanowienia nie przyjął. Również i KRRP nie wykorzystała
możliwości podjęcia sprawy w regulaminie wykonywania zawodu. W numerze
9 naszego czasopisma odmówiłem sprawę karną, w której w rażący sposób naruszano tajemnicę zawodową, a w jej obronie wystąpiła NRA jako amicus curiae.
Powyższy problem nie został podjęty przez KRRP.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę
zgodności z Konstytucją RP m.in. art. 9 ust. 1 tzw. ustawy antyterrorystycznej. Przepis ten umożliwia stosowanie wobec obcokrajowców podsłuchów
bez zgody sądu czy prokuratora – co umożliwia również swobodne podsłuchiwanie obywateli polskich kontaktujących się z cudzoziemcem.
Prof. Bojanowski w artykule pt. „Czy to zmierzch zakazów dowodowych?”
(„Rzecz o Prawie” z dn. 08.06.2016) sygnalizuje istotne zagrożenie dla ochrony
tajemnicy zawodowej wynikające ze zmienionego w marcu br. art. 168a kpk.
Przepis ten przewidywał bardzo szeroki zakres zakazu dowodowego (niedopuszczalność przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego dla celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa
w art. 1 par. 1 kk). Nie został on wykreślony tą ustawą, lecz nadano mu całkowicie inne brzmienie. Obecnie zakaz dowodowy odnosi się tylko do wyeliminowania dowodów uzyskanych przez funkcjonariusza publicznego
i to tylko w wyniku popełnienia przez niego wskazanych w przepisie
przestępstw. Nie będzie więc bezwzględnego zakazu wykorzystania dokumentów zawierających tajemnicę zawodową zgromadzonych z naruszeniem
przepisów. Organ procesowy nie będzie więc mógł uznać niedopuszczalności dowodów opierając się wyłącznie na naruszeniu przepisów postępowania.
Autor stwierdza, że organ będzie musiał szukać czegoś więcej, ale nie bardzo
wiadomo czego będzie musiał szukać.
Podobne zagrożenie stwarza projektowana zmiana art. 181 ordynacji podatkowej. Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu wskazywał co może być do26
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wodem eliminując jednak dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych
z naruszeniem prawa. Ten wyjątek miałby zostać usunięty.
Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności z Konstytucją RP znowelizowanego Prawa o ustroju sądów
powszechnych. Wskazała, że po połączeniu urzędów Ministra Sprawiedliwości
i Prokuratora Generalnego zewnętrzny nadzór nad sądami powszechnymi sprawuje organ pełniący też funkcje oskarżyciela publicznego. I to od jego decyzji
zależy zwolnienie sędziego z zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których dowiedział się ze względu na swój urząd. Podjęcie takiej decyzji może
przecież mieć na względzie interes prokuratury.

KASACJA WE WŁASNEJ SPRAWIE

Adwokat ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym wniósł w swojej sprawie do
Sądu Najwyższego najpierw kasację osobistą a następnie kasację podpisaną przez
jego obrońcę. Sąd pozostawił kasację bez rozpoznania, ponieważ nie została sporządzona przez obrońcę, a tylko przez niego podpisana. W skardze do Trybunału
Konstytucyjnego podniesiono, że art. 526 par. 2 kpk godzi w prawo do sądu adwokata lub radcy prawnego skoro uniemożliwia samodzielne i prawnie skuteczne
sporządzenie i podpisanie kasacji w swojej sprawie.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dn. 21.06.2016 r. SK 2/15 orzekł,
iż powyższy przepis w zakresie, w jakim wyłącza możliwość sporządzenia i podpisania kasacji we własnej sprawie przez adwokata bądź radcę
prawnego, jest niezgodny z art. 45 ust 1 Konstytucji RP.
Trybunał wskazał, że ustawodawca nie dysponuje nieograniczoną swobodą
przy kształtowaniu procedur sądowych, nawet tych nieobligatoryjnych. Nie może
więc stosować ograniczeń formalnych, które nie będą realizowały celów wskazanych w Konstytucji RP. Takie nadmierne ograniczenia należy traktować jako wyraz
nieuzasadnionego formalizmu. Nie ma, zdaniem Trybunału, podstaw do przyjmowania, że adwokat lub radca prawny działający we własnej sprawie nie będzie
w stanie sporządzić właściwej formalnie i merytorycznie kasacji. Przymusowe
zwracanie się do innego radcy prawnego bądź adwokata zarówno o sporządzenie
jak i podpisanie kasacji stanowi nieproporcjonalne ograniczenie prawa do sprawiedliwej procedury sądowej.

PRZYWRÓCENIE TERMINU DO DOKONANIA CZYNNOŚCI
PROCESOWEJ (ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKA)

Pracownik kancelarii nie poinformował pełnomocnika procesowego o terminie
rozprawy, a ten wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, podnosząc,
że dołożył należytej staranności w zakresie organizacji pracy kancelarii, a uchybienie jest wynikiem rażącego naruszenia regulaminu przez wykwalifikowanego
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pracownika (aplikanta). Pełnomocnik nie ponosi więc jego zdaniem winy, skoro
uchybienie nie pozostaje w związku przyczynowym z jego działaniem w zakresie
organizowania pracy kancelarii.
Sąd Najwyższy postanowieniem z dn. 27.08.2015 r., sygn. akt II
CZ39/15, uznał, że pełnomocnika obciążają zaniechania osób, którymi
się posługuje, w tym również pracowników wykwalifikowanych, od których można wymagać większej staranności. Formalnie prawidłowa organizacja pracy (przyjmowanie korespondencji i powiadamianie o terminie) nie
uwalnia pełnomocnika od następstw wadliwego wykonania czynności
przez pracownika. Brak winy zachodzi wtedy, gdy dokonanie czynności w sensie obiektywnym było niemożliwe albo nie można było oczekiwać od strony, że
w danych okolicznościach dochowa terminu.

WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

NSA w postanowieniu z dnia 19.11.2015 r. syg. akt II FZ910/15 orzekł,
iż pełnomocnik z urzędu otrzymuje wynagrodzenie w związku z faktycznym udzieleniem pomocy prawnej. W przypadku, gdy pomoc prawna
udzielona z urzędu polega na sporządzeniu dla strony opinii o braku
podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, pełnomocnik powinien wykazać, że opinia została sporządzona i przekazana stronie.
Uwaga!
Powyższe postanowienie ponownie wskazuje na słabość i niekompletność
uregulowania różnicy stanowisk pomiędzy klientem a pełnomocnikiem w odniesieniu do wnoszenia środków odwoławczych. Uregulowanie tego w obecnym Kodeksie jak i w Regulaminie wykonywania zawodu jest niekompletne,
a więc i niebezpieczne nie tylko z powodu nie zasądzenia kosztów, ale przede
wszystkim w przypadku roszczenia byłego klienta do swojego pełnomocnika.
Wymóg sporządzania opinii prawnej, a nie informacji, i doręczanie jej
klientowi należy więc traktować jako bezwzględny obowiązek.

SKŁADKA A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

W Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia
21.04.2016 r., IBPB-1-1/4511-152/16/WRz potwierdzono prawidłowość stanowiska
wnioskodawczyni o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalność gospodarczej składek z tytułu przynależności do samorządu zawodowego opłacanych przez radcę prawnego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.
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POŁĄCZENIE ZAWODÓW RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA
– STANOWISKO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

W odpowiedzi z dnia 8.06.2016 r. na interpelację nr 2782 posła W. Budy Wiceminister Sprawiedliwości M. Warchoł przyznając, iż rzeczywiście nastąpiło
zrównanie uprawnień oby zawodów. Ocenił, iż argumenty zawarte w interpelacji są racjonalne i warte rozważenia. Wskazał jednak, że istotne jest uwarunkowanie praktyczne funkcjonowania obu samorządów (odrębne władze,
majątki i tradycje, znacząca różnica w liczebności członków). Nie sposób też,
jego zdaniem, ocenić, czy samorządy są gotowe na unifikację. Dodał oczywiście, że ewentualne połączenie powinno być poprzedzone „wnikliwymi analizami oraz konsultacjami”.

SĄDY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO

Istotną prezentację orzecznictwa sądów polskich w tym niezwykle ważnym dla nas problemie przedstawiono w artykule K.Pałki w Monitorze Prawniczym nr. 2 z 2016 r. Autorka omówiła przesłanki ogólne odpowiedzialności,
a w szczególności niedochowanie należytej staranności wpływające na
wynik procesu, a także kwestię prawdopodobieństwa wyegzekwowania utraconego roszczenia sytuację, w której działało w danej sprawie niezależnie od siebie kilku profesjonalnych pełnomocników oraz
przyczynienie się poszkodowanego (klienta), którym jest osoba mająca uprawnienia radcy prawnego. Wskazano też, że de lege lata nie
ma podstaw do żądania odszkodowania za utratę samej tylko szansy
wygrania procesu. Autorka podkreśla, że w przypadku błędów profesjonalnego pełnomocnika konieczne jest ustalenie jaki byłby wynik procesu gdyby pełnomocnik należycie wypełnił swoje obowiązki. Trzeba też rozróżniać
szkodę będącą następstwem przegranego procesu od szkody wywiedzionej z zapłacenia pełnomocnikowi wynagrodzenia za niewykonaną lub nienależycie wykonaną usługę. W konkluzji stwierdzono, że
w świetle orzecznictwa trudno jest uzyskać odszkodowanie od pełnomocnika
procesowego.
W pewnym związku z tym problemem pozostaje też sytuacja, w której trzeba ocenić wpływ błędnej pomocy prawnej udzielonej przez fachowego
prawnika na działanie osoby, która korzystając z tej pomocy popełnia
czyn zabroniony. Pisze o tym W. Smogorzewski w artykule pt. „Korzystanie
z fachowej pomocy prawnej jako przyczyna błędu co do prawa”(Monitor Prawniczy nr. 4 z 2016 r.).
Autor uznaje, że błąd co do prawa popełniony wskutek otrzymania nierzetelnej porady prawnej może obejmować zarówno błąd co do bezprawności (art. 30
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kk), jak i błąd co do znamion czynu zabronionego o charakterze prawnym (art. 28
kk). Tego rodzaju sytuacje będą się wiązały z konieczności wezwania w charakterze świadka prawnika udzielającego porady, co zdaniem autora wymagać będzie
zwolnienia z tajemnicy zawodowej.

KRÓTKO

Akcja wizerunkowa adwokatury trwa. Warszawska Rada podczas spotkania na
stadionie Legii odbywającego się pod hasłem „Obrońcy dla obrońcy” wręczyła piłkarzowi M. Pazdanowi statuetkę w uznaniu jego gry na Euro. Był dziekan Rady, była
laudacja ku czci. Będzie dalszy ciąg?
Według „Rzeczy o Prawie” dziekan jednej z izb adwokackich miał stwierdzić, że
obecność pracowników nauki w adwokaturze ma negatywny wpływ na samorząd, więc należy wyeliminować możliwość wykonywania zawodu przez takie osoby. A co z podcinaniem gałęzi, na której się siedzi?
W jednej z wypowiedzi zamieszczonej w „Palestrze” nr 6 z 2016 r. znajdujemy
tekst o stanowiskach prezentowanych przez NRA, SN, KRS, RPO, jako wyrazie niezbędnej współcześnie aktywności i odwagi. Szkoda, że nie zauważono tej aktywności i odwagi KRRP. Tamże postawiono postulat o „potrzebie odzyskania pozycji
dominującej wśród zawodów prawniczych”. Czyli jest coś na rzeczy z tą obecnością radców prawnych?
Od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. tylko 14 na 40 ustaw spełniało wymóg
wejścia w życie co najmniej po 14 dniach od ogłoszenia.
Według informacji Prokuratury w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie
podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z rozporządzeniem o stawkach adwokackich
i radcowskich.

CYTAT NA KONIEC

Radca Prawny Maciej Nowak w tekście zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej”
pt. „Ostatnia rada dla Nerona” wyobraził sobie, co by dzisiaj napisał Petroniusz,
tuż przed samobójstwem, w liście do Cezara:
„Bądź zdrów Cezarze, ale pamiętaj: łam Konstytucję, ale nie ucz nas teorii prawa, ignoruj prawomocne wyroki, ale ich sam nie komentuj, przepychaj
nocą dziesiątki napisanych na kolanie ustaw, ale nie udawaj wyroczni w sprawach inteligencji i dobrego smaku. Niszcz, ale nie pozuj na znawcę i obrońcę
prawa. Tę ostatnią przyjacielską radę posyła Ci „arbiter elegantiea”.
Zenon Klatka
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KTO NIE KLIKA – TEN UMIERA

kto niE klika, ten umiera
Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek

Nastał wrzesień, a wraz z nim poważne
zmiany w prawie prywatnym, jak i procesowym (nowelizacja k.c. oraz k.p.c. z10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. Poz.1311). Do tego
należy dodać obowiązujące od 1 lipca
przepisy rozporządzenia eIDAS odnoszące się (co opisano w poprzednim artykule tej rubryki) do podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych i innych
usług zaufania, wprowadzające szereg
domniemań prawnych związanych z dokumentami elektronicznymi oraz użyciem
podpisów oraz pieczęci elektronicznych.
Regulacje te w istotny sposób zmieniają
reguły dowodowe, znacznie ułatwiając
a wielu przypadkach wręcz umożliwiają
przeprowadzenie dowodu z dokumentu
elektronicznego.
W ramach postępowania dowodowego, w odniesieniu do dowodu z dokumentu, pełnomocnik powinien opierać
sie zarówno na zmienionych przepisach
k.p.c. dotyczących dowodu z dokumentu,
ale także na rozporządzeniu eIDAS.
Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS oraz
nową definicją dokumentu w k.c. może
on przyjąć postać dokumentu multimedialnego, nagrania audio, audio-wideo, ale
także jak dotychczas tekstu. Odzwierciedleniem tej zmiany jest art. 243(1) k.p.c. oraz
308 k.p.c. Ten pierwszy wskazuje iż oddział
drugi k.p.c tj art. 244 i nast. odnoszą się do
dokumentów opartych o tekst. Odnośnie
pozostałych dokumentów zastosowanie
ma art. 308. Tym samym ustawodawca
wprowadził w procedurze cywilnej nowy

podział dokumentów - dokumenty w postaci tekstu i inne dokumenty. Nie ma przy
tym znaczenia dla tego podziału czy jest
to tekst w postaci elektronicznej, czy też
tradycyjnej.
Rozporządzenie eIDAS zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis własnoręczny, a nowy art. 78(1) k.c.
formę elektroniczną oraz pisemną. Konsekwencją tych zmian jest nowelizacja
art. 245 §2 k.p.c. odnośnie domniemania z
dokumentu prywatnego, który po nowelizacji odnosi się zarówno do dokumentów w formie pisemnej jak i elektronicznej
(nie należy mylić z postacią elektroniczną),
czyli dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Regulacja ta nie obejmuje swoim zakresem
dokumentów sporządzonych w formie
dokumentowej.
Zmieniony art. 254 k.p.c. wyraźnie
umożliwia sądowi wezwanie wystawcy
dokumentu sporządzonego w postaci
elektronicznej do udostępnienia zarówno
dokumentu elektronicznego, jak również
informatycznego nośnika danych, na którym dokument został zapisany, przy czym
od tego obowiązku zwolniony jest ten,
kto mógłby jako świadek odmówić zeznań. Co istotne, osoba trzecia na równi ze
świadkiem może żądać wynagrodzenia za
utratę zarobku, jak i kosztów związanych z
udostępnieniem nośnika informatycznego. Koszty, w przypadku serwerów mogą
być b. duże, dlatego sąd w takich przypadkach powinien nie tyle żądać wydania
nośnika ile „wysłać” biegłego do jego badania bez konieczności jego wydania.
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Jak trwoga
to do Boga
Dr hab. Tomasz Kubalica

Chyba każdy z nas w pewnym momencie zadaje sobie pytanie, czy Bóg istnieje. Po
tym pytaniu, niezależnie od odpowiedzi,
która może być twierdząca lub przecząca,
pojawiają się kolejne kwestie, kim lub czym
Bóg jest dla nas. Jeśli uznajemy, że Bóg
istnieje, to istotne staje się podjęcie problemu, jaki charakter ma mieć jego relacja
z nami. A jeśli dojdziemy do przekonania,
że Bóg nie istnieje, to pojawia się kwestia
ułożenia relacji z ludźmi, którzy uznają jego
istnienie. Tak czy inaczej pytanie o Boga jest
jednym z najistotniejszych w naszym życiu
i dlatego filozofia próbuje znaleźć na nie
odpowiedź właściwie od zawsze.
Chcąc poznać kogoś lub coś, zadajemy
pytanie, jaka jest ta osoba, czy jest wesoła
czy smutna, wysoka czy niska, gadatliwa
czy milcząca i tak dalej. Słusznie zakładamy
bowiem, że każdy człowieka, tak jak i każda rzecz, ma pewne charakterystyczne
dla niej właściwości. Podstawową sprawą
wydaje się zatem określenie, o czym mówimy, gdy używamy słowa „Bóg”. W tym
momencie natrafiamy jednak na poważne trudności, które uświadamiają nam, że
nie do końca wiemy, o czym mówimy.
W tradycji filozoficznej i teologicznej do
określenia Boga używa się wprawdzie superlatyw takich jak wszechmoc, najwyższe
dobro, wszechwiedza, wieczność, nieskoń32

czoność, doskonałość i tak dalej, wszystkie
w stopniu najwyższym. Ale jak pokazuje
wielusetletnia refleksja nad przymiotami
boskimi, są one dla nas ludzi trudne lub
wręcz niemożliwe do zrozumienia. Nie
pojmujemy na przykład, jak Bóg może połączyć najwyższą dobroć z wszechmocą,
która przecież musi obejmować również
zdolność do czynienia zła. Na czym polegać ma zatem jego nieskończona dobroć?
Czy jest to miłosierdzie czy sprawiedliwość?
Jak istnienie wszechwiedzącego Boga
można pogodzić z wolnością człowieka?
Czy wszechmocny Bóg może stworzyć
kamień, którego nikt nawet on sam nie
podniesie? Czy Bóg może wykreować coś
potężniejszego niż on sam? Przy usiłowaniu zrozumienia Boga nasz umysł nasuwa
nam wiele takich paradoksów i antynomii,
ponieważ nie jest w stanie poradzić sobie
z tym zagadnieniem.
Mimo tego, że nie mamy pojęcia, kim
jest Bóg, nie potrafimy porzucić tej nierozstrzygalnej kwestii. Spory dotyczące
istnienia i przymiotów Boga toczyły się od
zawsze, trwają nadal i raczej się nie skończą, gdyż mają swoje źródło w nas samych.
Wynikają one z napięcia zachodzącego
między naszą potrzebą subiektywnego
ustalenia własnego światopoglądu a ludzkim dążeniem do obiektywnego pozna-
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nia wszystkiego. Kim Bóg jest dla mnie
a kim jest w ogóle? Z jednej strony mamy
swój pogląd na świat, który jest praktyczną podstawą dokonywanych wyborów
życiowych a nasz stosunek do Boga jest
jednym z jego najważniejszych składników. Z drugiej strony jest nasze pragnienie
poznania i zrozumienia, które w odniesieniu do Boga napotyka na ograniczenie ze
strony naszych skończonych zdolności poznawczych, które nie są doskonałe. W jaki
sposób możemy zrozumieć istotę nieskończonego Boga, skoro mamy do dyspozycji
tak skromne środki i narzędzia?
Jednak zakończenie tego nierozstrzygalnego sporu oznaczałoby rezygnację
przynajmniej z jednego z tych elementarnych ludzkich dążeń: z własnej podmiotowości lub z obiektywizmu i rzeczowości.
Rezygnacja z podmiotowości oznacza
pogodzenie się z brakiem własnego poglądu na świat. A przecież, gdybym nie
miał światopoglądu, to nie wiedziałbym,
jak mam zachować się w stosunku do siebie, wobec innych ludzi, świata i tak dalej.
Rezygnacja ze światopoglądu praktycznie
oznacza brak własnej woli. Akceptacja i negacja naszego odniesienia do nieskończonego Absolutu wyznacza bowiem nasz
sposób postępowania. Wierzący stara się
postępować według zasad swojego wyznania. A niewierzący musi inaczej wyznaczyć azymut własnego życia na przykład
kierując się w nim dobrem społecznym
czy postępem naukowym. Bez określonego odniesienia do Absolutu, zostajemy pozbawieni własnej woli i skazani na
biernie wykonywanie obcych poleceń.
Ale rezygnacja z obiektywnych dążeń rozumu oznacza właściwie pogodzenie się

z brakiem niezależnej od własnych opinii,
uczuć i interesów oceny czegoś w sposób
zgodny ze stanem faktycznym. Oznacza
zgodę na działanie na oślep, bez jasnego
rozpoznania wszystkich racji i konsekwencji, argumentów za i przeciw. Rezygnacja
z któregoś z tych elementarnych ludzkich
dążeń prowadzi nas zatem do ekstremalnych postaw: albo do fanatyzmu o podłożu religijnym lub ateistycznym albo do
apatycznej bezwolności. Dopiero napięcie
między tymi dwoma dążeniami pozwala
znaleźć punkt równowagi między skrajnościami. Zakończenie sporu o Boga oznacza bowiem koniec człowieka, do którego
ludzkość niekiedy niebezpiecznie się zbliża.
Ale pytanie o Boga stanowi tak ważne pytanie dla każdego, że mimo świadomości
niepojmowalności tak postawionej kwestii,
ciągle próbujemy na nie odpowiedzieć
tworząc kolejne obrazy Boga.
Ludzie próbują przedstawić Boga za
pomocą mitologii albo spekulacji. Mityczny Bóg jest konkretną postacią taką jak
na przykład brodaty Zeus, który ubrany
w złote szaty siedzi na wspaniałym tronie
a w prawym ręku dzierży piorun. Ponadto obok typowo boskich cech charakteru
posiada on również ludzkie słabostki takie
jak kochliwość czy zazdrość. Także bliskie
nam chrześcijaństwo nie jest wolne od
przypisywania Bogu cech typowo ludzkich takich jak gniew, mściwość czy nawet
zmęczenie i ból. Choć mitologiczny obraz
Boga należy rozumieć tylko symbolicznie,
to zawarty w nim przekaz niewątpliwie
pozwala bardziej namacalnie i konkretnie
wyobrazić sobie Boga niż w abstrakcyjnym
symbolu przekazywanym za pomocą spekulacji, którą posługują się teologia i filozo-
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fia. Ale także mądrość ludowa napotyka na
istotne trudności. Użyta w tytule felietonu
trwoga jest rozumiana jako religijność motywowana strachem przed obecnym lub
nadchodzącym nieszczęściem. Przysłowie opisuje sytuację ucieczki w religijność,
gdy w naszym życiu coś istotnego zaczyna dziać się nie po naszej myśli. Gdy nieszczęście przemija i wszystko idzie dobrze,
wracamy do codzienności, w której religia
przestaje być najważniejsza. Czy jednak
praktykowanie religii chrześcijańskiej jako
religii ewangelicznej miłości można oprzeć
na strachu? Czy można zatem szczerze kochać Boga ze strachu? A czy Bóg nas kocha
ze strachu? Wydaje się, że tytułowe ludowe
porzekadło ma sens przedchrześcijański
i odnosi się raczej do Świętowita lub Peruna niż do Chrystusa.
Natomiast spekulatywny obraz Boga
usiłuje wprawdzie wyrazić wprost moralne i metafizyczne właściwości Absolutu, ale ma charakter pojęciowy
i abstrakcyjny. W ten sposób filozofowie i teolodzy próbują ściślej zrozumieć
istotę Boga za pomocą pojęć abstrakcyjnych, lecz ostatecznie taki jego wizerunek również okazuje się niedoskonały,
ponieważ nasze zdolności zrozumienia
Absolutu są zbyt ograniczone. Zarówno
mityczny jak i spekulatywny obraz Boga
nie jest i nie może być w pełni adekwatny. A dzieje religii to niekończąca się
historia takich prób zrozumienia Boga.
Ostatecznie okazuje się jednak, że spekulacja jest tak samo nieskuteczna jak
racjonalna demitologizacja ludowych
mitów, ponieważ także ona napotyka
na nieprzezwyciężalne wewnętrzne
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sprzeczności i niekonsekwencje. Również ateizm negujący istnienie Boga nie
może uporać się z faktem, że sam jest
wynikiem spekulacji, gdy próbuje wykazać nieistnienie tak czy inaczej pojętego Boga. Możliwość istnienia lub nieistnienia Boga zależy bowiem od jego
rozumienia, które z powodu naszych
ograniczeń poznawczych jest skazane
na spekulację.
Czy wobec takiej nierozstrzygalności
sporu o istnienie Boga i jego przymiotów
należałoby raczej zawiesić swoje stanowisko i uznać problem za pozbawiony
jednoznacznej odpowiedzi? Zagadnienie
rzeczywiście wydaje się filozoficznie nierozstrzygalne, ale nie oznacza to jednak, że
możemy w tej sprawie nie podejmować
żadnych decyzji. Najczęściej intuicyjnie, tak
jak w wielu innych sprawach życiowych
wyborów, opowiadamy się za jedną ze
stron i lepiej lub gorzej wykorzystujemy
filozofię do potwierdzenia własnego stanowiska. Filozofią można bowiem posłużyć się zarówno do krytyki przekonań jak
i do ich uzasadniania. Filozofowanie polega właśnie na nieograniczonych rozważaniach i dysputach, które w kulturalnej
akademickiej formie pozwalają na pełne
wypowiedzenie się wszystkim stronom.
Alternatywą dla filozofii są krwawe wojny
religijne i prześladowania odstępców oraz
innowierców. Skoro nie można wyeliminować problemu, to chyba lepiej zgodzić się
na niejednokrotne jałowe debaty filozoficzne niż na wcale nie mniej jałowe próby
rozstrzygnięcia kwestii w sposób ostateczny za pomocą ognia i żelaza.
Tomasz Kubalica

WITRYNA MYŚLI

dr Aleksander Chmiel
radca prawny

Kultura i prawnicy

„Video meliora proboqe, detoriora sequor” 1
					Ovidius
Jak wiadomo, przedstawiciele niektórych zawodów posiłkowali się zawsze
pewną tajemniczością, co pozwalało im zdobyć szacunek w społeczeństwie
i ułatwiało wykonywanie pracy. Jednak, to co nas śmieszy u innych jest często
pewną deformacją tego, co nasi dziadkowie traktowali z należnym szacunkiem.
Jeśli czegoś nie umiemy sobie wytłumaczyć, to nie pozostaje nam nic innego jak
to odrzucić albo przypisać danemu zjawisku cechy magiczne.
Nie jest przypadkiem, że ci, którzy np. mogli uleczyć innych pełnili często rolę
kapłana, maga, czarownika. Byli usytuowani powyżej przeciętnego członka danej grupy, byli bliżej swego boga czy bogów. Często w ich rękach spoczywało
także prawo osądzania i wymierzania kary.
Podobnie jak procedura „uzdrawiania”, również sądzenie i wymierzanie
kary oraz rozstrzyganie sporów wymagało pewnego rytuału. W ten to sposób
w miarę upływu setek i dziesiątków lat wytworzyły się mniej czy bardziej sformalizowane reguły ustalające m. in. relacje: sędzia – podsądny, władza – obywatel czy lekarz – pacjent.
Ponieważ władcy od zarania dziejów korzystali z usług osób uzdolnionych
muzycznie, plastycznie i aktorsko, dlatego też rozbudowywano rytuały, które
stawały się niejednokrotnie (z czasem) sztuką samą dla siebie.
Często, niektóre z tych rytuałów upowszechniły się, a każdy kto chciał poradzić
sobie w życiu musiał się do nich stosować – nazywano je ogładą, dobrymi manierami, regułami grzeczności czy konwenansem towarzyskim (czyli savoir-vivre).
Oczywiste jest, iż w zależności od uwarunkowań historycznych i kulturowych reguły te są różne nie tylko w zależności od kraju czy regionu lecz nawet w zależności
od np. grupy zawodowej. Znajomość tych zasad i ich stosowanie w odpowiednich
sytuacjach pozwalają określić kulturę osobistą danego człowieka.
1

„Widzę i pochwalam, to co lepsze, lecz wybieram gorsze” – Owidiusz
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Problem ten rozważał kiedyś (bodajże) Edmund Burke wywodząc, iż dobre
obyczaje są ważniejsze od prawa, albowiem to na nich opiera się prawo; dzięki
dobrym obyczajom stajemy się łagodniejsi i delikatniejsi. Warto też może zacytować tutaj Benjamina Franklina który pisał „barbarzyńcami nazywamy tych,
których obyczaje różnią się od naszych”.
Te „dobre obyczaje” są elementem naszej kultury, a jak chcą niektórzy znawcy
przedmiotu są jedynie jej wytworem, emanacją pewnych wartości moralnych
narzucających nam taki a nie inny sposób (a co za tym idzie) także określony styl
życia. Nie chcę jednak wchodzić tu w spory definicyjne, jest to bowiem zagadnienie, które wymagałoby odrębnego i obszernego opracowania.
Zwroty grzecznościowe
Niektórzy prawnicy uważają, iż najważniejsza jest treść merytoryczna pisma
a wszelkie formy mają znaczenie drugorzędne, chyba, że wynikają wprost z przepisów prawa. Ten ostatni wymóg jest dla nich istotny tylko o tyle, o ile może wpłynąć
na to, że dane pismo zostanie przyjęte i rozpatrzone.
Nie można też przesadzać z grzecznością oraz ze zwrotami grzecznościowymi
– w niektórych przypadkach w zależności od intonacji brzmią one wręcz ironicznie
np. dyrektor instytutu/ kierownik katedry renomowanej uczelni poklepuje młodego
stażystę po plecach, mówiąc do niego „panie kolego” czy groteskowo np. profesor
tytułuje studenta „panem studentem”. Podobnie – przynajmniej dla mnie – dziwnie
brzmi (na szczęście rzadko w praktyce używany) zwrot „panie licencjacie”.
Jeszcze do końca pierwszej wojny światowej tytuły używane przez władców wielu
krajów były bardzo rozbudowane2 dziś wystarczy np. w przypadku Watykanu/Stoli2
Np. Austro-Wegry; Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość, z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii, król Jerozolimy, etc., etc.
arcyksiążę Austrii, wielki książę Toskanii i Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Modeny, Parmy, Piacenzy, Guastalli, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, uksiążęcony hrabia Habsburga i Tyrolu,
Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda
województwa Serbii, etc., etc. czy Zjednoczone Królestwo Włoch; Jego Królewska Mość, z łaski Boga i Woli
Narodu król Włoch, król Sardynii, Cypru, Jerozolimy, Armenii, księcia Sabaudii, hrabiego Maurienne, margrabia (Świętego Cesarstwa Rzymskiego) we Włoszech, książę Piemontu, Carignano, Oneglii, Poirino, Turynu,
książę i stały wikariusz Świętego Cesarstwa Rzymskiego we Włoszech, książę Karmanioli, Montmellianu z
Arbin i Francin, książę baliw księstwa Aosty, Chieri, Dronero, Crescentino, Riva di Chieri i Banna, Busca, Bene,
Brà, książę Genui, Monferratu, Chiablese, Genevese, Piacenzy, Carignano Ivoy, margrabia Iwrei, Saluzzo, Suzy,
Ceva, Maro, Oristano, Cesana, Savona, Tarantazji, Borgomanero i Cureggio, Caselle, Rivoli, Pianezzy, Govone,
Salussoli, Racconigi z Tegerone, Migliabruną i Motturone, Cavallermaggiore, Marene, Modane oraz Lansleburga, Livorno (Ferrary), Santhii, Agliè, Barge, Centallo i Demonte, Dessany, Ghemme, Vigone, Villafranca,
hrabia Moriany, Ginevry, Nizzy, Tendy, Romontu, Asti, Alessandrii, Goceano, Novary, Tortony, Bobbio, Soissons, hrabia Cesarstwa Francuskiego, hrabia S. Antioco, Pollenzo, Roccabruny, Tricerro, Bairo, Ozegny, Apertole, baron Vaud i Faucigny, suweren Monako, Roccabruny i 11/12 części Mentony, pan Vercelli, Pinerolo,
Lomelliny i Valle Sesia, nobil i patrycjusz Wenecji, patrycjusz Ferrary etc. – cyt. za Wikipedią
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cy Apostolskiej użyć tytułu „Jego Świętobliwość Papież” choć grzeczniej byłoby „Jego
Świętobliwość Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca Księcia Apostołów,
Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego, Prymas Włoch, Arcybiskup i Metropolita
Rzymskiej Prowincji Kościelnej, Suweren Państwa Miasto Watykan, Sługa Sług Bożych”.3
Jednak pewne reguły i obyczaje a także powstałe z ich uwzględnieniem – wypracowane na przestrzeni dziejów zwroty grzecznościowe mają także i dzisiaj zastosowanie.
Przykładowo, nie każdy wie, że do prałatów, przeorów i kanoników zwracamy się
„Przewielebny księże” a zwracając się np. do ministra winniśmy pisać „Pan XX Minister
Sprawiedliwości” a nie „Minister Sprawiedliwości XX” a tytuły rodowe umieszczamy
bezpośredni przed nazwiskiem – stąd „Jan hrabia XX” a nie „hrabia Jan XX”.
Kultura korespondencji
Przeglądając domową bibliotekę natrafiłem na dwa opracowania z okresu międzywojennego – nie są to podręczniki dla prawników – mimo że niejeden z nas mógłby
przyswoić sobie szereg do dziś przydatnych mu w pracy zawodowej informacji – lecz
dla osób zajmujących się zawodowo – jak byśmy to dzisiaj powiedzieli -„biznesem” czyli inaczej mówiąc prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pierwszy z tych podręczników to „Korespondencja kupiecka”, której autorem jest
Mieczysław Passakas4. Warto może przypomnieć – podanych przez autora – kilka także
i dziś obowiązujących zasad o charakterze formalnym. I tak tzw. adres wewnętrzny
(na piśmie) winien zgadzać się z adresem na kopercie, w korespondencji handlowej
należy przestrzegać poprawności języka, tudzież zasad dobrego stylu, tj. jasności,
zwięzłości, poprawności języka, czystości języka (unikanie wyrazów i zwrotów obcojęzycznych) oraz właściwości i ścisłości wyrażania.
Autor wyróżnia trzy podstawowe rodzaje korespondencji – jest korespondencja
z kupcami,5 korespondencja z „niekupcami” i korespondencja z władzami.
W przypadku korespondencji z kupcami zdaniem autora nadzwyczajne formuły
grzeczności w treści jak i zakończeniu listu są zbyteczne.
Omawiając korespondencję z „niekupcami” autor wskazuje, że można w tym przypadku używać tytułu „jaki komu przysługuje” (np. Wielmożny Pan).
W przypadku korespondencji z władzami autor podaje, iż w pismach do władz
centralnych należy używać tytułu „Wysoki”6 a w przypadku władz powiatowych
cyt. za Wikipedią
„Korespondencja kupiecka” – Mieczysław Passakas – Profesor Akademji Handlowej w Krakowie; wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione; Kraków 1924 – nakład własny czcionkami Drukarni Literackiej w Krakowie, ul. Jagiellońska L.10 – Wydawnictwa Akademji Handlowej w Krakowie
– (pisownia oryginalna)
5
Starszym prawnikom nie muszę przypominać, że do dnia 1 stycznia 2001 r. (a w zakresie
określenia firmy i prokury do dnia 25 września 2003 r.) obowiązywał „Kodeks handlowy” z 1934 r.
(Dz.U. Nr 57 z 1934r.; poz. 502 – z późniejszymi zmianami), który w Art. 2. § 1 definiował pojęcie
„kupiec” – „Kupcem jest, kto we własnem imieniu prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe”.
6
Pamiętajmy: „Wysoki sądzie”.
3
4
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tytułu „Świetny” lub „Prześwietny” aczkolwiek już w 1924 roku nie wszyscy posługiwali się tymi tytułami.
Autorem drugiego podręcznika „Korespondencja Handlowa” jest Witold Byszewski7. Do powołanych wyżej zasad formalnych dotyczących korespondencji
handlowej autor dodaje jedną bardzo istotną – „ponieważ list zastępuje osobiste
załatwienie sprawy, więc w korespondencji tak jak w życiu grzeczność i uprzejmość są konieczne”. O tej zasadzie powinniśmy zawsze pamiętać – także w przypadku korespondencji elektronicznej.
Na marginesie warto zauważyć, że w korespondencji tak kupieckiej jak i „niekupieckiej” (że o korespondencji z władzami nie wspomnę) bardzo istotny jest rodzaj papieru.
W swojej praktyce spotkałem się z korespondencją od interesantów na papierze bibułkowym, przezroczystym czy kolorowym. Warto tu nadmienić, iż bardzo dziś modne
nastawienie proekologiczne niektórych podmiotów (także gospodarczych) powoduje,
że ich listy/pisma są pisane/drukowane na papierze z recyklingu, co w przypadku, gdy
papier ten jest niskiej jakości, a użyto drukarki atramentowej (przy druku dwustronnym)
utrudnia lub wręcz nie pozwala na zapoznanie się z pełną treścią korespondencji.
Korespondencja elektroniczna
W przypadku korespondencji elektronicznej z pierwszym problemem spotykamy
się przy wyborze tzw. papeterii – zdarzało mi się otrzymywać pocztę e-mail w której tło wiadomości zostało utworzone z obrazka/fotografii a kolorystyka była wielce
(przynajmniej dla mnie) drażniąca. Czasem wiadomość zawiera także plik dźwiękowy. Co prawda są to niezbyt częste przypadki, ale trzeba tu o tym także wspomnieć.
Oczywiste jest, że wszelkie poniższe uwagi nie dotyczą korespondencji prywatnej.
Wiadomości zaczynają się różnie; najczęściej od słowa „Witam” (także w przypadku wiadomości od poważnych firm), którego nie używa się w korespondencji.
Studenci zaczynają czasami od słowa „Hej” bądź „Hejka” itp. – rozumiem, że wszyscy jesteśmy równi(?) ale pewne reguły korespondencji obowiązują – a w życiu
zawodowym taki początek e-maila może nam bardzo zaszkodzić. Jak powszechnie
się przyjmuje najbezpieczniej jest tytułować adresata „Szanowny Pan/Szanowna
Pani”. Jeśli nasz adresat ma tytuł naukowy, to warto go dodać w nagłówku.
Prawie wszystkie programy pocztowe zawierają rubrykę „Temat:” – czasem
ta rubryka pozostaje niewypełniona ale moim zdanie lepsze to, niż zapis „sprawa”, „zaliczenie” (nie wiadomo czy chodzi o termin czy tylko o wpis), „prośba”
(może dotyczyć wszystkiego).
Kompromitujący adres mailowy – to temat na oddzielne opracowanie. Warto jednak zasygnalizować kilka kwestii. Szanujące się firmy mają wykupione ko„Korespondencja handlowa” – Witold Byszewski – Wizytator szkół handlowych; podręcznik do użytku szkół handlowych, wydanie V. – Warszawa 1930; nakładem wychowańców
Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga – (pisownia oryginalna).
7
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mercyjne skrzynki pocztowe. Firmy nowe na rynku, bądź kierujące się mylnie
postrzeganą oszczędnością wymagają od pracowników aby założyli sobie niekomercyjne konta pocztowe (bezpłatne) na którymś z portali – przeglądając stronę
internetową takiej firmy łatwo to dostrzec – adresy poszczególnych pracowników są od Interii przez Onet do Wirtualnej Polski. To jednak tylko drobiazg w kontekście adresu np. „misiaczek24@...” czy „buziaczki103@...), że o bardziej infantylnych nie wspomnę. Jeśli dodamy, że taki list jest często podpisany tylko imieniem
nadawcy (niejednokrotnie jego zdrobnieniem), to... no cóż, program pocztowy
może taki e-mail zaliczyć do spamu.
Kolejna kwestia, to używanie w korespondencji emotikonów czyli tzw. buziek – jest
to moim zdaniem poza korespondencją prywatną wykluczone.
===
Można by zadać tu pytanie – dlaczego w tym tekście „znęcam się” akurat nad
prawnikami? Odpowiedź jest prosta – kiedyś to właśnie prawnicy stanowili grupę, która wyznaczała i przestrzegała zasad „właściwego” postępowania w życiu
codziennym; a dzisiaj? Jak jest, każdy chyba widzi …

Adwokaci – a nawet najmniejszy ma przynajmniej częściowo wgląd w
panujące tu stosunki – są jak najdalsi od myśli, aby wprowadzić w sądzie
jakieś ulepszenia lub o nie walczyć, gdy tymczasem – i to jest bardzo znamienne – prawie każdy oskarżony, nawet ludzie całkiem ograniczeni, zaraz
na wstępie procesu zaczynają myśleć o projektach reformy i często marnują na to czas i siły, które o wiele lepiej mogliby inaczej zużytkować. Jedynie
właściwą rzeczą jest pogodzić się z istniejącymi stosunkami.
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ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY
r.pr. Tomasz Michalski
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
OIRP Katowice

Dzisiejsza publikacja jest kontynuacją prezentacji orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego naszej Izby,
którymi wymierzono najsurowsze
kary dla obwinionych radców prawnych. Jak sygnalizowałem w poprzednim tekście, w 2015 roku zapadły dwa
orzeczenia orzekające kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu
oraz jedno orzeczenie pozbawiające
prawa do wykonywania zawodu.
Prezentowane orzeczenia dotyczyły czynów popełnionych w okresie sprzed wejścia w życie obowiązującego aktualnie Kodeksu Etyki
Radcy Prawnego, a zatem podstawę materialną dla rozpoznania tych
spraw oraz wydanych wyroków stanowiły przepisy poprzedniego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Natomiast przepisy stanowiące podstawę
opisywanych rozstrzygnięć zasadniczo obowiązują nadal, przy czym
zawarto je w innych artykułach obowiązującego obecnie Kodeksu.
W pierwszej ze spraw Okręgowy
Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego winnym zarzucanych czynów, a to
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tego że ten w okresie siedmiu miesięcy, w prowadzonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego postępowaniu
dyscyplinarnym będąc wielokrotnie
wzywanym, nie stawił się usprawiedliwiając swoje niestawiennictwo kolejnymi zwolnieniami lekarskimi,
podczas gdy pomimo tych zaświadczeń uczestniczył w tym okresie w 9
rozprawach sądowych działając jako
pełnomocnik stron. Taka postawa
spowodowała, że w pierwszej kolejności Rzecznik Dyscyplinarny, a następnie Sąd Dyscyplinarny uznali, że
ten radca prawny swoim działaniem
dopuścił się kolejnego przewinienia dyscyplinarnego – niezależnie
od tego co do którego prowadzone
było przez Rzecznika Dyscyplinarnego postępowanie przygotowawcze. Zgodnie bowiem z art. 47 ust 1
obowiązującego ówcześnie Kodeksu
Etyki Radcy Prawnego (odpowiednio art. 62 ust 2 aktualnego Kodeksu
Etyki) radca prawny wezwany przez
dziekana, wicedziekana, sąd dyscyplinarny, bądź przez rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępcę, obo-
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wiązany jest stawić się na wezwanie
w wyznaczonym terminie, a w razie
zaistnienia poważanej przeszkody
usprawiedliwić niemożność stawiennictwa. W sprawie znamiennym było
to, że Rzecznik Dyscyplinarny skierował do obwinionego kolejno pięć
wezwań, które były każdorazowo
skutecznie doręczane. Jednocześnie
po pierwszych niestawiennictwach,
Rzecznik wyznaczał obwinionemu
każdorazowo do wyboru po kilka
terminów, tak aby ten stawił się w
dogodnym dla siebie terminie. Łącznie, w okresie objętym wnioskiem o
ukaranie, obwinionemu zostało wyznaczonych 19 różnych terminów,
na żaden z nich obwiniony się nie
stawił, przesyłając usprawiedliwienia
wraz z zaświadczeniami lekarskimi o
niemożliwości stawiennictwa.
Jednocześnie Rzecznik Dyscyplinarny uzyskał odpowiedzi od Prezesów dwóch Sądów powszechnych,
potwierdzające że w tożsamym
okresie obwiniony działając jako
radca prawny, pełnomocnik procesowy brał udział w dziewięciu rozprawach. Okoliczności te zostały
potwierdzone także przez samego
obwinionego, który w złożonym
piśmie wskazał, że uczestnictwo
w rozprawach było powodowane
koniecznością wynikającą z faktu,
że mocodawcy kategorycznie domagali się jego osobistego uczestnictwa w rozprawach i nie wyrażali zgody na udział w rozprawach
substytuta w osobie innego radcy
prawnego lub aplikanta.

Ponadto biuro detektywistyczne działając na polecenie Rzecznika Dyscyplinarnego w ostatnim
czasookresie zarzucanego czynu,
prowadząc obserwację kancelarii
obwinionego ustaliło, że obwiniony
regularnie tam przebywa i wykonuje
czynności zawodowe.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
dostrzegając wysoce naganny charakter działań obwinionego – unikania przez 7 miesięcy stawiennictwa
przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym
zasłaniając się chorobą przy jedoczesnym wykonywaniu zawodu, i uznał
go winnym zarzucanych czynów i na
podstawie art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy
o radcach prawnych w związku z art.
6 ust 1 i art. 47 ust 1 Kodeksu Etyki
Radcy prawnego wymierzył mu karę
zawieszenia prawa do wykonywania
zawodu radcy prawnego na czas 3 lat
oraz dodatkowo zakaz wykonywania
patronatu na czas 5 lat. Orzeczenie
zostało zaskarżone przez obwinionego, przy czym zarówno Wyższy Sąd
Dyscyplinarny jak i Sąd Najwyższy
utrzymały je w mocy.
W drugiej ze spraw Okręgowy Sąd
Dyscyplinarny uznając obwinionego
radcę prawnego winnym stawianych
zarzutów wymierzył karę łączną pozbawienia prawa do wykonywania
zawodu radcy prawnego. Obwiniony
radca prawny wykorzystując zaufanie
jakim obdarzyła go starsza osoba, pożyczył od niej kwotę 20.000 złotych,
prosząc równocześnie aby w tytule
przelewu pożyczanej kwoty wpisać
słowo „zaliczka”. Po kilkukrotnych
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wezwaniach do zwrotu pożyczonej
kwoty obwiniony radca prawny oddał część z pożyczki – to jest kwotę
15.000 złotych. Jednocześnie pozostałe do zwrotu 5.000 złotych w całym okresie prowadzonego postępowania, do chwili wydawania wyroku
nie zostało zwrócone pożyczkodawcy. Równocześnie ten radca prawny
nie stawił się na trzykrotne wezwania
Rzecznika Dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie, co podobnie
jak w pierwszej z opisywanych spraw
zostało uznane za przewinienie dyscyplinarne z art. 47 Kodeksu Etyki
Radcy Prawnego. Podobnie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny doręczył obwinionemu trzy wezwania na termin
rozprawy – kierując je na wszystkie
znane Sądowi adresy: zamieszkania
i miejsca prowadzenia działalności. Obwiniony nie wykazał żadnej
skruchy, nie odniósł się pisemnie do
wniosku o ukaranie, ani też nie stawił
się na rozprawie. Także na wcześniejszym etapie postępowania dyscypli-
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narnego obwiniony nie złożył żadnych wyjaśnień.
Uwzględniając wszystkie wskazane okoliczności Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego winnym
zarzucanych czynów – zarówno tego
że nie zwrócił pokrzywdzonej części
pożyczonej kwoty; to jest 5.000 złotych, jak też tego, że będąc trzykrotnie wzywany przez Rzecznika Dyscyplinarnego nie stawił się na żadne z
wezwań, przez co działając na podstawie art. 64 ust 1 oraz pkt 2 i art.
65 1 ustawy o Radcach Prawnych w
związku z art. 6 ust 2 i art. 47 Kodeksu
Etyki Radcy Prawnego wymierzył obwinionemu karę łączną pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Obwiniony nie skorzystał z przysługującego mu prawa do
złożenia odwołania, przez co wydane
orzeczenie stało się prawomocne.
Tomasz Michalski
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
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Radca prawny Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Szanowni PT Czytelnicy
Sierpień, jestem na urlopie gdzieś
w centralnej Polsce, upał, zimne napoje i lekki wakacyjny strój. Coś mnie
podkusiło, aby włączyć telefon (normalnie na wakacjach telefonu nie
włączam) i tu zaraz po wprowadzeniu PIN-u sygnał sms-a. Czytam, a tu
Redaktor Naczelny pisze, że urlop
nie urlop, ale zbliża się termin złożenia artykułu do nowego numeru.
Oczywiste jest, że ten sms nie
ucieszył mnie.
Sytuacja, w której uprzytomniono mi konieczność wysiłku umysłowego nasunął mi dość szybko
temat: czy można radcy prawnemu
postawić zarzut popełnienia deliktu
dyscyplinarnego związanego z strojem, w jakim wykonuje swoje obowiązki służbowe, a w szczególności
występuje przed Sądem.
Przypomniał mi się artykuł J. Mosonia zamieszczony w numerze 166
Radcy Prawnego pod tytułem „utogowani na miękko”. Autor opisuje
niedogodności związane z występowaniem przed Sądem w nagrzanej
sali w todze. Stawia tezę iż upał, nie

upał, brak klimatyzacji nie zwalnia
nas od obowiązku przestrzegania
ubiorczego savoir-vivru, to znaczy:
czy pod togą powinna być garsonka
lub garnitur, czy można togę założyć
bezpośrednio na koszulkę (bluzkę,
t-shirta). Autor uważa, że musimy
tu savoir –vivre zachować i nie możemy na sali sądowej występować
w niezbyt formalnym stroju. Uwagi
te autor kieruje do pełnomocników
trochę zapominając że na sali w todze jest także sędzią.
Tu od razu przypomniałem sobie,
jak kilka dni przed urlopem w trakcie
30 stopniowych upałów czekałem
na rozprawę i zauważyłem wówczas, jak na salę szybko szła Pani Sędzia – toga, łańcuch i akta w rękach,
a strój – więcej dekoltu niż ubrania.
Ja przyznaję, marynarki nie miałem, mój przeciwnik, przedstawiciel
bratniej korporacji, marynarkę miał,
ale za to na nogach sandały typu
dwa paski, założone na skarpetki.
Czy te nasze stroje mogły nas narazić
na odpowiedzialność dyscyplinarną.
Art. 48 KERP stwierdza, że radca
prawny powinien dbać o to, by jego
zachowanie nie naruszało powagi
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Sądu, przed którym występuje. Powstaje więc pytanie, czy będąc niewłaściwie ubranym możemy naruszyć powagę Sądu.
Generalnie odpowiadając na to
pytanie, uważam, że tak – niewłaściwy strój może naruszyć powagę
Sądu. Co to jednak oznacza: niewłaściwy strój? Czy niewłaściwy strój to
taki, jaki wydaje się uznawać autor
artykułu z Radcy Prawnego – tzn.
brak pod togą garnituru czy garsonki i skórzanych półbutów już narusza
powagę Sądu?
Moim zdaniem jeszcze nie.
Powagę Sądu naruszyć może strój,
kolokwialnie mówiąc, mocno nieformalny, np. szorty, T-shirt i sandały założone na gołe stopy. Nawiasem mówiąc, można by tu postawić tezę, że
ową powagę Sądu bardziej narusza
ten pełnomocnik, który ma elegancki garnitur od Hugo Bossa przykryty
poplamioną i wymiętą togą.
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Czy zatem w praktyce spotyka się
tego typu sprawy w postępowaniu
dyscyplinarnym? Otóż nie. Przeglądałem zarówno zbiór orzeczeń dyscyplinarnych Sądu Najwyższego,
jak i Sądów dyscyplinarnych, w tym
i przedwojennych (wydawnictwo
Becka zbiór 631 orzeczeń) i nie znalazłem żadnego, które by tej problematyki dotyczyło.
Jaki z tego płynie wniosek? Starajmy się przed sądem występować
ubrani w sposób, który nie narusza
jego powagi, ale też nie ma, według
mnie, podstaw do przyjęcia, że musimy przed nim występować ubrani
według pełnego korporacyjnego
kodu – tzn. w garsonkach, garniturach, w koszulach z długimi rękawami i z krawatem.
A jakie jest Wasze PT Czytelnicy
zdanie?
Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

ODCZAROWANA BRUKSELA

Odczarowana Bruksela, czyli moje
wspomnienia ze stażu w Komisji Europejskiej
Dorota Seweryn

Rozpoczynając studia prawnicze nie sądziłam, że obranie
tego kierunku może w dalszej perspektywie dać tak wiele ciekawych możliwości rozwoju kariery, również na arenie międzynarodowej. Przekonałam się o tym, już nie po raz pierwszy, odbywając od października 2015 r. do lutego 2016 r. pięciomiesięczny
staż w Komisji Europejskiej, a dokładniej, w Dyrekcji Generalnej
ds. Konkurencji.1 Znajomi z aplikacji radcowskiej zachęcili mnie
do szerszego podzielenia się moimi wspomnieniami z tego niezwykłego dla mnie doświadczenia, co w dalszej kolejności dało asumpt do napisania tego artykułu na łamach
„Radcy”. Mam nadzieję, że niniejszy tekst nie tylko będzie opisem mojego wspaniałego
doświadczenia z pracy w Komisji Europejskiej, ale również da parę praktycznych wskazówek dla tych z Państwa, którzy zechcą aplikować na podobny staż.
Moja droga do Brukseli
O możliwości odbycia stażu w instytucjach europejskich w Brukseli usłyszałam już na początku studiów. Sam pomysł wyjazdu na staż wydawał mi się od początku niezwykle interesujący, jednak w tym czasie – raczej nieosiągalny. Aby
podwyższyć moje umiejętności językowe, pod koniec studiów prawniczych
wzięłam udział w rocznym programie LLP Erasmus we Francji, a po obronie pracy magisterskiej w Polsce, zdecydowałam się „pójść za ciosem” i ukończyłam roczne studia magisterskie ze specjalizacją „Prawo i Zarządzanie w Energetyce” w
Aix-en-Provence we Francji. Powyższe sprawiło, iż wizja aplikowania na staż w Brukseli stawała się coraz bardziej realna, dlatego postanowiłam spróbować swych sił.
Jak wygląda staż w Komisji Europejskiej?
Myśląc o stażu w Komisji Europejskiej, trzeba liczyć się z bardzo dużą konkurencją,
jednak nie należy się zrażać. Ja spróbowałam i bardzo się cieszę, że wizja tak silnej rywalizacji mnie nie zdeprymowała. Mówiąc o konkurencji, pragnę podać trochę liczb:
na ok. 700 miejsc ubiega się zazwyczaj ok. 20 000 osób z całego świata (staże nie są
adresowane jedynie do obywateli Unii Europejskiej, ale również do chętnych obywateli
państw „nie-członkowskich”).
Ogromne zainteresowanie stażami w instytucjach europejskich nie powinno dziwić,
a na ich atrakcyjność składa się wiele czynników. Sam pobyt w Brukseli jest niezwykle
ciekawym doświadczeniem. Jest to nie tylko piękne miasto, posiadające ciekawą hi1
Struktura Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli składa się z 28 Dyrekcji Generalnych odpowiedzialnych za różne
obszary polityki Unii Europejskiej na czele których stoi Komisarz, po jednym z każdego Państwa Członkowskiego
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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storię, ale przede wszystkim, to miasto które jest politycznym i decyzyjnym centrum
Europy. Będąc w Brukseli i pracując w KE można nie tylko spotkać na każdym kroku
ciekawych ludzi, ale także jest się blisko wydarzeń politycznych, którymi w danym
momencie żyje Stary Kontynent. Odbywając staż w Komisji Europejskiej pracuje się w
jednej z dyrekcji KE pod okiem doświadczonego opiekuna (supervisor’a), którego zadaniem jest wdrożyć stażystę w pracę danego zespołu i pokazać na czym polegają
zadania Komisji Europejskiej oraz danej Dyrekcji. Dla stażystów, poza samą pracą, przewidziano również bardzo wiele atrakcji. Są to m.in: zwiedzanie oraz obserwacja pracy
i funkcjonowania innych instytucji europejskich, działalność w kołach zainteresowań,
które mogą liczyć na wsparcie ze strony unijnych urzędników, nie wspominając już o
możliwości brania udziału w niezliczonych konferencjach, seminariach i spotkaniach na
szczeblu międzynarodowym, otwartych dla wszystkich zainteresowanych stażystów.
Właściwie każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ponadto, staż jest płatny (ok. 1096,00€/
mies.).2 Stażystom przysługuje również zwrot kosztów dojazdu do Brukseli i powrotu
do domu w kraju zamieszkania stażysty.3
Jak można aplikować na staż?
Staż w Komisji Europejskiej trwa pięć miesięcy i odbywa się w dwóch sesjach - od
października do lutego lub od marca do lipca. Sam proces rekrutacyjny trwa około
czterech miesięcy. Pierwszy etap składa się z wypełnienia elektronicznej aplikacji na
specjalnym, indywidualnie wygenerowanym koncie aplikującego - na oficjalnej stronie
Komisji Europejskiej. Warto pamiętać, że decydując się na wypełnienie aplikacji, najlepiej zabrać się za to dobrych parę dni przed końcem terminu, ponieważ oprócz swoich
danych osobowych czy podstawowych informacji o wykształceniu, należy również
napisać list motywacyjny oraz podać obszary swoich zainteresowań i ewentualnie Dyrekcje, do których chciałoby się aplikować. Aplikację można uzupełniać przez kilka dni,
logując się na wcześniej wygenerowane indywidualne konto, a dane można zmieniać
aż do czasu ostatecznego zaakceptowania i wysłania swojej aplikacji. Aplikację należy
wypełnić w jednym z trzech języków roboczych UE, do wyboru: j. angielskim, j. francuskim lub j. niemieckim, natomiast dokumenty (dyplomy, certyfikaty itp.), które później
należy dołączyć w kolejnych etapach rekrutacji, można wysłać w języku polskim.
Po wypełnieniu i wysłaniu aplikacji on-line należy cierpliwie czekać ok. dwa miesiące na wyniki pierwszego etapu, do którego przechodzi dalej około dwa i pół tysiąca kandydatów. Jeżeli kandydat przeszedł ten etap, teraz czeka na niego ocena przez
konkretnych supervisor’ów, ponieważ to oni wybierają swoich podopiecznych. Jeżeli
kandydat pomyślnie przejdzie również i ten etap, to nie pozostaje już nic innego tylko
pakować walizkę!
Dane na dzień 29 luty 2016
Stawka zwrotu jest uzależniona od odległości przebytej przez stażystę z miejsca zamieszkania do Brukseli
2
3
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Moje wspomnienia z Brukseli – praca
Naturalnie lwią część mego pięciomiesięcznego pobytu w Brukseli spędzałam w
pracy, jednak ten czas upływał niezwykle szybko, a sam staż okazał się wspaniałym
i niepowtarzalnym doświadczeniem zawodowym. Staż odbyłam, jak już wcześniej
wspomniałam, w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w zespole ds. pomocy publicznej
dla sektora energetycznego i ochrony środowiska. Sam zespół składał się nie tylko z
prawników, ale również ekonomistów i inżynierów, czyli specjalistów z różnych dziedziny. Powyższe naturalnie sprawiało, że nasza praca dawała bardzo dobre efekty - pracując nad danym problemem, każdy wnosił coś ważnego ze swej specjalizacji. Moim
zadaniem była analiza pod kątem prawnym, czy pomoc finansowa przyznana przez
Państwa Członkowskie dla projektów z sektora energetycznego jest zgodna z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
To co najbardziej podobało mi się podczas tak wykonywanej pracy, to właśnie fakt opracowywania każdej sprawy w zespole specjalistów z wielu dziedzin nauki. Takiego stylu pracy niestety wcześniej nie zaznałam, ponieważ w
mojej dotychczasowej karierze zawodowej spotykałam się raczej z samodzielnym rozwiązywaniem problemów. Innym novum, który sprawił mi ogromną
radość, był międzynarodowy charakter mojej pracy – bo przyszło mi współpracować z Węgrami, Belgami, Rumunkami, Bułgarkami oraz Austriakami.
Jednak największym plusem mojej pracy było to, że czułam się członkiem zespołu, a
nie jedynie „stażystą” który przybył do Brukseli jako bierny obserwator. Mój supervisor
obdarzył mnie bardzo dużym zaufaniem, powierzając odpowiedzialne zadania, dając
jednocześnie dużą swobodę w działaniu. Nie spodziewałam się z początku takiego stylu pracy, co w pierwszych dniach mogło trochę stresować, jednak efekty były bardzo
zadowalające, a moja satysfakcja z pracy – ogromna.
Moje życie ”po godzinach”
Pomimo iż w pracy spędzałam znakomitą większość dnia, to „nie samą pracą człowiek żyje” - a „życie towarzyskie” w Brukseli kwitnie, i to w bardzo intensywnych kolorach. Stażyści mają możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych przedsięwzięciach i
aktywnościach. Ja również zdecydowałam się na czynne uczestnictwo w życiu stażystów „po godzinach”. Zostałam wybrana do pięcioosobowej reprezentacji stażystów w
Komisji Europejskiej, co również pozwoliło mi poznać wiele intrygujących osób z różnych części świata i wziąć czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach. Ku memu
ogromnemu zadowoleniu owe „życie towarzyskie” okazało się być miłymi spotkaniami
w różnych formach i raczej na wysokim poziomie. Ponadto, brałam udział w wielu konferencjach, spotkaniach i seminariach.
Jednym z nich było spotkanie z Panią komisarz Elżbietą Bieńkowską organizowane dla polskich stażystów pracujących w instytucjach europejskich (m.in. z Parlamentu
Europejskiego, Rady itp.). Ponieważ nigdy wcześniej nie brałam udziału w tego typu
wydarzeniu, byłam bardzo ciekawa w jakiej formie zostanie ono zorganizowane, spoKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

47

ODCZAROWANA BRUKSELA

dziewając się auli pełnej ludzi i asystentów oraz krótkiej przemowy, ewentualnie odpowiedzi na kilka pytań z sali. Jednak spotkanie okazało się przybrać formę kameralnego
„meetingu przy kawie”, podczas którego Pani komisarz Bieńkowska, siedząc wśród stażystów, swobodnie dzieliła się z obecnymi swoim doświadczeniem z pracy w Brukseli.
Rozmawialiśmy o wielu kwestiach, głównie dotyczących Polski w Unii Europejskiej.
Drugim spotkaniem o którym chciałam krótko wspomnieć, to wizyta w siedzibie
Rady Europejskiej u Przewodniczącego Rady, Donalda Tuska. I tak jak w przypadku
spotkania z Panią komisarz Bieńkowską, Przewodniczący przyjął wszystkich polskich
stażystów na kawie przy okrągłym stole w jednej z sal, zarezerwowanych na spotkania
z głowami państw i szefami rządów Państw Członkowskich. Spotkanie, chociaż przewidziane na ok. 40 minut, ze względu na ilość pytań ze stron zaciekawionych stażystów,
z inicjatywy i uprzejmości Przewodniczącego, zostało przedłużone do ponad 2 godzin.
Pytania te były natury wszelakiej: dotyczyły m.in. sprawy uchodźców, nowych umów
handlowych z USA (TTIP), sytuacji polskich kopalń i wiele innych. Wizyta zakończyła się
grupową fotografią oraz dla chętnych, selfie z Przewodniczącym.
W czasie tych pięciu miesięcy miałam okazję spotkać również takich polityków jak:
Michał Boni, Jerzy Buzek, Bogdan Wenta czy unijną komisarz ds. Konkurencji Margrethe
Vestager. Każda z tych osób okazała wielką życzliwość i zainteresowanie nam, polskim
stażystom w instytucjach europejskich, dzięki czemu mogliśmy poczuć, że my również
jesteśmy (chociaż na krótko) częścią brukselskiej społeczności.
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A co z zajęciami na aplikacji radcowskiej?
Po euforii wywołanej telefonem z Brukseli w związku z moim przyjęciem na staż,
przyszedł również czas na rozwiązanie kwestii formalnych związanych z odbywaniem
aplikacji radcowskiej. Ponieważ w momencie rozpoczęcia stażu w Brukseli w październiku 2015 r. miałam rozpoczynać drugi rok aplikacji radcowskiej, zastanawiałam się czy
w mojej sytuacji taki wyjazd na 5 miesięcy jest w ogóle możliwy, nie zaburzając rytmu moich studiów. Odpowiedź na szczęście okazała się twierdząca, ponieważ regulamin odbywania aplikacji radcowskiej przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku
uczęszczania na zajęcia, w przypadku odbywania stażu zagranicznego w instytucjach
międzynarodowych zajmujących się tworzeniem prawa. Stan prawny był po mojej
stronie, ponieważ naturalnie Komisja Europejska jest nie tylko organem posiadającym
inicjatywę prawodawczą, ale i sprawuje pieczę nad przestrzeganiem prawa unijnego
przez Państwa Członkowskie. Zwróciłam się z odpowiednim wnioskiem do Dziekana
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z prośbą o zwolnienie mnie z zajęć.
Pan Dziekan, za co jestem ogromnie wdzięczna, wyraził zgodę i w rezultacie mogłam
ze spokojną głową wyjechać do Brukseli. Ponadto, zostałam zwolniona z opłaty za aplikację proporcjonalnie do okresu w którym nie uczestniczyłam w zajęciach.
Czy warto było jechać?
Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby odbyć staż w instytucjach europejskich bez
względu na etap kariery zawodowej. Nie jest prawdą, że jest to staż tylko dla absolwentów. Wręcz przeciwnie! Dobrym przykładem może być fakt, że wśród polskich stażystów, miałam okazję poznać dwóch radców prawnych z różnych części Polski.4
Naturalnie przed moim wyjazdem spotkałam się ze zdziwieniem niektórych aplikantów (i nie tylko), że decyduję się na pięciomiesięczny staż w Brukseli. Pytano mnie, czy
warto przerywać aplikację i pracę w zawodzie, aby przez kilka miesięcy popracować w
Komisji Europejskiej (ponieważ w moim przypadku - zrezygnowałam z pracy na rzecz
stażu). Odpowiedź brzmi: oczywiście że TAK! Dla mnie było to jedno z najlepszych i najbogatszych doświadczeń zawodowych. Miałam niepowtarzalną okazję poznać i pracować z ludźmi z różnych krajów Europy, wysłuchać co mają do powiedzenia i przyjrzeć się kulturze ich pracy. Nigdzie indziej nie zdobyłabym podobnego doświadczenia
w tak krótkim czasie. Oprócz pogłębienia mojej wiedzy prawniczej, mogłam poznać
nowe metody pracy, nowy sposób zarządzania zespołem ludzi, a przede wszystkim
poczuć, jak naprawdę wygląda życie unijnego urzędnika w tym małym, aczkolwiek
bogatym w wydarzenia mieście.
Dorota Seweryn

Dorota Seweryn - aplikantka radcowska II roku w OIRP Katowice,
w latach 2012-2013 stypendystka rządu francuskiego
we francuskim Instytucie Nauk i Technik Atomowych w Saclay.
W okresie od października 2015 do lutego 2016 stażystka
w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji,
w zespole ds. pomocy publicznej dla sektora energetycznego
4

W razie pytań dot. stażu proszę o kontakt z redakcją, która udostępni kontakt do mnie
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INDONEZJA 2014
Dzienniki skuterowe
Maciej Czajkowski

– To co, bierzemy dzisiaj motocykl?
– zapytała w zamyśleniu i trochę na
wyrost moja żona Patrycja, bo już od
dwóch dni nosimy się z zamiarem wypożyczenia skutera. Niemniej to pytanie,
choć dotyczy pojazdu dużo mniejszego
i tak budzi wszystkie uśpione motyle
w moim brzuchu.
Od trzech dni jesteśmy na Bali, gdzie
ilość mieszkańców na jeden kilometr
kwadratowy jest o prawie połowę większa niż w Wielkiej Brytanii. Drogi są wąskie i ciasne, paradoksalnie najchętniej
kupowanymi samochodami są SUVy,
co tylko potęguje wrażenie zatłoczenia,
które wynika głównie z faktu, że każdą
wolną przestrzeń na drodze momentalnie wypełniają jednoślady, głównie skutery wszelkiej maści.
Na pierwszy rzut oka ruch uliczny na
Bali – jak i zapewne w całej Indonezji
– nie trzyma się żadnych zasad, ignoruje
jakiekolwiek przepisy ruchu drogowego,
jest chaosem w czystej postaci nie zaburzonym żadną regułą bądź prawidłowością z wyjątkiem tego, że co do zasady
jeździ się lewą stroną drogi. Dopiero bardziej wnikliwa obserwacja pozwala wyłowić z tego hałaśliwego pandemonium
na kółkach całkiem racjonalne prawidła,
które powodują, że Balijczycy nie giną
masowo każdego dnia i nie zapełniają
tysiącami nielicznych szpitali.
50

Pierwsza zasada jaką dało się dostrzec, a raczej usłyszeć, to obowiązkowe i nieustanne trąbienie. Z początku
wydawało się, że używanie klaksonu
jest przypadkowe, wręcz bez sensu, ale
szybko zorientowaliśmy się, że nie służy
dodawaniu animuszu ani przywoływaniu do porządku innych użytkowników
ruchu, ale lokalizowaniu siebie samych
jako potencjalnego zagrożenia. Oznaczało: „Uwaga! Nadjeżdżam, nie rób
nic głupiego!”. W ruchu wyprzedzało
się co do zasady z prawej strony, ale
doświadczaliśmy od niej licznych wyjątków, bo w korku lub po prostu w jeździe po zatłoczonym mieście każda
wolna część jezdni była dobrą stroną
jezdni. Jednoślady, a zwłaszcza zwrotne skutery dokonywały cudów zręczności na pękających w szwach ulicach
i uliczkach Ubud, Kuty lub Seminyak.
Wyprzedzało się na drugiego, trzeciego, ba, czwartego nawet. Podczas
gdy samochody grzęzły w korkach,
małe, bzyczące jak wściekłe osy hondy
i yamachy przycinały z prawej i z lewej
strony, błotnik w błotnik, noga w nogę,
po poboczach, po chodnikach, byle
do przodu, byle zdobyć jeszcze kilkadziesiąt metrów wolnej przestrzeni bez
zatrzymania. Sygnalizacja świetlna to
rzadkość, występująca tylko w większych miastach i de facto to jedyne
znaki drogowe, do których użytkownicy wszelkich pojazdów stosują się,
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żywiąc do znaku świetlnego jako taki
respekt. Później dopiero dowiedziałem
się, że drugą zasadą odpowiedzialności jest to, że zawsze za zdarzenie na
drodze odpowiada ten, który jedzie
prosto, co oznacza, że instytucja drogi
podporządkowanej praktycznie nie istnieje. Skręcający w lewo często nawet
nie patrzą, czy coś nadjeżdża z prawej
strony, po prostu włączają się do ruchu. Gorzej ze skrętem w prawo. Z początku było to dla mnie największe wyzwanie, a każdy prawoskręt dostarczał
adrenaliny w dawce zastępującej poranne podwójne espresso. Zatłoczone
skrzyżowanie. Skutery i samochody
pędzą w obie strony. Stoimy na tym
skrzyżowaniu już dobrych parę minut,
wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Obok nas jeszcze ze trzy skutery.
Ruch tak duży i gęsty, że mysz się nie
prześliźnie. Nagle zza mnie wyskakuje
pierwszy skuter. Najwyraźniej stracił
cierpliwość ostatni raz w życiu i postanowił odejść z przytupem z tego
ziemskiego padołu… ale nie! Mrugam
zdziwiony, bo nagle pięć pędzących
skuterów oraz zdezelowany bus płynnie zwalniają, ruch wchłania straceńca
w swój prąd, luka momentalnie się zamyka, a wszystko trwa krócej niż przypomnienie sobie, gdzie w tym skuterze
jest migacz. Skupiam się, zbieram w sobie, Patrycja wyczuwa napięcie i przyczepia się do mnie niczym mały makak
do małpiej matki, może nawet zamyka
oczy, czego jej zazdroszczę i żegna się
pewnie w duchu. Ja już, już otwieram
przepustnice gazu, gdy z pod pachy
wyskakuje mi kolejny znudzony moją

ślamazarnością skuter i kolejny i jeszcze jeden. Zostajemy sami na tym prawoskręcie jak ten przysłowiowy… łoś
na rykowisku. Wreszcie skaczę w małą,
maleńką lukę. Zaciskam szczęki do
bólu, czekając na uderzenie w plecy,
które poniesie nas na łono Abrahama.
Ale nie! Jedziemy! Wpasowani w nurt
żywych ludzi i ich stalowych rumaków
płyniemy drogową arterią jak powarkujący i pośmierdujący, ale życiodajny
płyn wprawiający całe miasto w ruch.
Chwila relaksu, chwila odprężenia,
bezpieczny, ba, wręcz szpanerski skręt
w lewo, znów manetka na ful, taaak…
ok, przyznaję: jestem skuterowcem…
Motory nigdy nie budziły we mnie wielkich emocji, może dlatego, że nigdy specjalnie nie miałem z nimi do czynienia. Ale
skuter! Co za wolność, co za elastyczność,
co za sposób przemieszczania. W korkach
praktycznie się nie stoi, zaparkować można na jednym metrze kwadratowym, jeździ taki skuter chyba na powietrze, a pewien dyskomfort w okolicach siedzenia
odczuwa się dopiero po 100 przejechanych kilometrach…
– No i co z tym motocyklem? – ponawia pytanie moja lepsza połowa, nie
podnosząc głowy znad przewodnika.
– Wiadomo, bierzemy – odpowiadam z animuszem, nie odrywając wzroku od nowiutkiej, drogowej mapy Bali.
Na widok cieniutkiej, ale bardzo gęstej
pajęczynki dróg moje motylki dostają
w brzuchu wigoru.
– Ile może być kilometrów do Jatiluwih? – Patrycja ma już w głowie cały
plan jutrzejszej wycieczki – czy my tam
w ogóle mamy szanse z Ubud dojechać?
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– Tak Pi razy oko to będzie z 40–45
km… jeśli się nie pogubimy, oczywiście
– podnoszę oczy z nad mapy i spoglądam może już ostatni raz na pole ryżowe, na które rozciąga się fantastyczny
widok z naszego małego tarasu.
– To chodź, szukamy dwóch kółek…
Następnego dnia zamiast 80–90
km zrobiliśmy sto czterdzieści. Jak do
tego doszło? Mniej więcej w następujących okolicznościach, po dwóch godzinach jazdy…
– Widziałeś tabliczkę? Co to za miasteczko?
– Nie było tabliczki!
– To patrz po szyldach, może będą
adresy…
– Tylko jak rozpoznać adres?
– Nie wiem!
– Macio, może my źle jedziemy?
– Raczej nie… generalnie musimy jechać w dobrym kierunku, słońce mamy
w plecy, to jedziemy na zachód…
– Ale może jesteśmy już za daleko?
– Ee, raczej nie, zorientowalibyśmy
się, zobaczysz, zaraz dojedziemy do
jakiegoś sensownego znaku…
Do sensownego znaku nie dojechaliśmy. Zapytaliśmy w końcu o drogę w przydrożnym sklepie. Sprzedawca był pod pięćdziesiątkę i z angielskim
na bakier, ale na szczęście jego syn
mówił całkiem nieźle. Szybko skoordynowaliśmy mapę. Okazało się, że do
końca nie miałem racji, bo wprawdzie
byliśmy ogólnie w pobliżu celu, ale
przyjechaliśmy zupełnie inną drogą
niż planowaliśmy. Jechaliśmy nie na
zachód, ale raczej na północ i do Jatiluwih dotarliśmy od drugiej strony
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niż zamierzaliśmy. Aby dotrzeć na dobry szlak, musieliśmy tylko zrobić krótką przebitkę starą drogą, która według
naszego informatora była „a little bit
broken” i wyjechać na główną szosę
spinającą przez góry południe wyspy
z północnym wybrzeżem. To „a little bit
broken” okazało się kompletnie zrujnowaną przez lawiny błotne drogą, dobrą
dla terenowców lub motorów crossowych, a nie dla skuterów obciążonych
dwoma osobami. Nie mniej jednak
nasza dzielna honda poradziła sobie
z gracją również i z tą przeszkodą, choć
dla bezpieczeństwa ogólnego Patrycja
raz z tylnego siodełka zeszła na jakieś
pięćdziesiąt metrów. Dzięki idealnemu pobłądzeniu dotarliśmy wysoko
w góry do Pura Ulun Danu Beratan,
urokliwej świątyni położonej na brzegu górskiego jeziora. Przejechaliśmy
bajecznym szlakiem ryżowych tarasów
Jatiluwih, na których od tysiąca lat niezmiennie uprawia się ryż tym samym
sposobem, dzięki czemu miejsce to
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trafiło na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Widzieliśmy świątynie na
jeziorze i drugą w górach, na zboczu
porośniętym dżunglą, gdzie pomimo
tego, że świątynia nie ma dachu i jest
na świeżym powietrzu, czuje się spokój, powagę, skupienie i dostojeństwo
godne największych europejskich katedr. Przejeżdżaliśmy przez wioski i miasteczka, biedne, ale schludne, z nierozwiązanym problemem śmieciowym
i budzącym sprzeciw podejściem do
zwierząt. Jeździliśmy drogami pachnącymi nowiutkim asfaltem i takimi, które
swój asfalt dawno pogrzebały pod stosami ziemi i kamieni, o ile w ogóle go
miały. Trąbiliśmy i byliśmy obtrąbywani,
mieliśmy wiatr we włosach i sadzę na
gębach, ale była to jedna z najfajniejszych naszych niepieszych wycieczek.
No i wróciliśmy cali i zdrowi do Ubud,
bez jednej rysy na skuterze, co było
o tyle ważne, że skutery generalnie nie
są ubezpieczone, a człowiek dosiada
ich na własne ryzyko…
Warto przy tym wskazać dodatkowo
kilka ciekawych zwyczajów panujących
na indonezyjskich drogach. Frapujące,
zwłaszcza na początku naszego pobytu, było zaobserwowane poruszanie
się po miejskich drogach samochodów
z włączonymi światłami awaryjnymi.
Bardziej wnikliwa obserwacja zawęziła
występowanie tego zjawiska do okolic
skrzyżowań, które to przypuszczenie
potwierdziliśmy potem u wiozącego
nas kierowcy, który przyznał, że jest to
wręcz obowiązek, gdy planuje się przez
skrzyżowanie jechać na wprost. Dodatkowo włączenie awaryjnych świateł

służyło też łagodnemu wymuszaniu
pierwszeństwa w gęstym ruchu, co rozładowywało korki i na tyle na ile się dało,
upłynniało ruch. Generalnie dużym pozytywem było odpowiedzialne zwalnianie przed skrzyżowaniami i w ogóle
dostosowanie prędkości do zagęszczenia ruchu, które zwłaszcza na Bali mogło przyprawić o zawrót głowy, a mowa
tu nie tylko o najbardziej zatłoczonych
kurortach południowego wybrzeża,
ale także o dniu codziennym w każdej
większej miejscowości, przez którą dane
nam było przejeżdżać.
Duża swoboda obowiązywała za to
przy wyprzedzaniu i wymijaniu, aczkolwiek dotyczyło to w głównej mierze
z oczywistych względów gabarytowych jednośladów. Jadąc na skuterze
można było wyprzedzać zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony, z wykorzystaniem jezdni, pobocza, a nawet
chodników, co stanowiło ostateczne
i całkowite zakwestionowanie jakichkolwiek praw osób pieszych, które niebezpieczeństwo potrącenia musiały mieć
wkalkulowane w codzienność, gdy tylko przekraczały próg domu. Znamienne
było to, że pojazdy z rzadka wykazywały
tendencje do zwalniania na widok pieszego, dlatego też przekraczanie jezdni
należało wykonywać świńskim truchtem po uprzednim wnikliwym ocenieniu odległości od pierwszych, szybko
zbliżających się świateł. Wyzwanie było
tym trudniejsze, im więcej było kierunków, z których niebezpieczeństwo
potencjalnie mogło nadciągnąć. Na
przykład na drodze co do zasady jednokierunkowej warto było z ostrożności
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rozglądać się w obie strony drogi, bo jednokierunkowość najczęściej nie dotyczyła skuterów
i motocykli, które miały brzydki
zwyczaj przyprawiać o zawał serca przemykając tuż przed nosem
nieuważnego delikwenta. Pewnym plusem za to było poprzedzanie manewru wyprzedzania
sygnałem dźwiękowym, który
zresztą towarzyszył większości
poważniejszych manewrów na
drodze, oznaczając ni mniej ni
więcej tylko: „uwaga, tu jestem!”.
Nie trzeba było zatem brać trąbienia do siebie, gdyż bardzo
rzadko oznaczało ono: „patrz jak
jeździsz, baranie!”. Mnie osobiście spotkało to tylko raz, gdy pomyliłem strony drogi i dziarsko zasuwałem
prawą stroną jezdni, idąc na czołówkę
i zastanawiając się, co też ten koleś z naprzeciwka wyprawia…
Z największym rozrzewnieniem
wspominamy malownicze trasy wokół
Ubud. W promieniu 30 km wokół tego
miasta, gdy tylko opuści się najgęściej
uczęszczane główne drogi, można
trafić na motocyklowo-skuterowy raj.
Drogi nieźle utrzymane, kręte, malowniczo wijące się pomiędzy polami
ryżowymi, sadami, ogrodami, gajami palmowymi, pokrytymi dżunglą
wzgórzami, opadające w duszne, wilgotne wąwozy i parowy, by za chwile
wspiąć się na przewiewne i słoneczne
pagórki. Drogi wąskie, ale puste, wolne od powszechnych korków, nisko
zawieszonego smogu i świdrującego,
męczącego hałasu silników. Łagodny
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wietrzyk, intensywna zieleń, rażący
oczy błękit – wszystko to sprawiało,
że uśmiech sam pojawiał się na twarzy. Wielokrotnie zatrzymywaliśmy się
na poboczu, wjeżdżaliśmy na groble
pomiędzy polami ryżowymi, porzucaliśmy skuter w zatoczkach i na poboczach, byle tylko nie zakłócać ciszy krajobrazu, żeby nurzać się w tu
i teraz, żeby napaść oczy widokiem,
który – jak wskazywały zebrane przez
nas informacje – niewiele zmienił się
przez ostatnich kilkaset lat.
Nie można się jednak zbytnio oszukiwać. Bali jest bardzo skomercjalizowaną wyspą, na której turystyka jest
podstawowym źródłem dochodu. Zorganizowane dostarczanie zadowolenia
oraz obsługa turystów jest podstawowym i dochodowym obowiązkiem codziennym wielu drobnych, ale i co raz
lepiej zorganizowanych przedsiębiorców w tej prężnej branży. Oznacza to

KLUB PODRÓŻNIKA

jednak, że aby wydostać się z zaklętego
kręgu turystycznych pakietów, superofert i jedynych w swoim rodzaju „przygód” za pieniądze, trzeba się troszkę
postarać, wykazać dużym pokładem
cierpliwości, jeszcze większą asertywnością i własnym planowaniem. Niezbędna jest też oczywiście odrobina
ryzyka, za którą nieśmiało poczytuję
sobie decyzję o samodzielnym organizowaniu transportu i włączeniu się
na jednośladzie do tej szalonej kołomyi, zwanej na Bali humorystycznie
ruchem drogowym. Nie mniej jednak,
gdy to już się uda, wrażenia, miejsca, zwykli ludzie, których można poznać, zagadnąć lub dać się zaczepić,
rekompensują z nawiązką te starania
i dodatkowo uzasadniają ucieczkę od
głównego nurtu turystyki zorganizowanej. Wstawaliśmy więc wcześnie, nie
chodziliśmy spać zbyt późno, łamaliśmy rytm, aby jak tylko się da unikać
tłumów i ciągnącego się za nim hałasu
i plastikowego blichtru.
Pod koniec wakacji w jednym z butików w Ubud zauważyłem koszulkę
z autoironicznym napisem „No taxi”,
która w jakże lapidarny sposób ujmowała te najkrwawsze i co bardziej makabryczne myśli większości pieszych
turystów, którzy w ciągu dnia byli adresatami minimum tysiąca ofert podwiezienia, zawiezienia, przewiezienia,
podrzucenia, wysadzenia, pokazania,
przemieszczenia, dotarcia, ekspresowego dostarczenia, odwiezienia, zdążenia,
nie spóźnienia, podróży w nieznane
i w całkiem oczywiste, każdym dostępnym, mniej lub bardziej sprawnym (lub

zdrowym) środkiem transportu – od
kuca, przez rikszę, do sporych rozmiarów terenówek, busów, wolnych kryp
i szybkich łodzi. A wystarczyło tylko
mieć w ręku własny kask, by nagle jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak po włożeniu peleryny–niewidki
stać się dla wszystkich kierowców i ich
pośredników całkowicie niewidzialnym, transparentnym turystą–zjawą.
Tego właśnie należy sobie życzyć,
bo jednocześnie zyskuje się pewien
awans w oczach mieszkańców – zaczynamy żyć i funkcjonować ich rytmem bez bezpiecznego buforu szyby
autokaru i lunch–pakietu w garści. Dopiero wchodząc na ten wyższy poziom
współistnienia z wyspiarzami można
doświadczyć naprawdę indywidualnej życzliwości i zainteresowania, których nie należy mylić ze służbistością
i oficjalnością uśmiechów personelu hotelowego lub restauracyjnego
w miejscach oferujących w standardzie
śniadanie kontynentalne i kuchnię włoską a’la Balinese. Można zobaczyć, jak
płynie życie w balijskim domu, gdzie
kilka pokoleń mieszka w minimuzeach
balijskiej architektury. Można zobaczyć, jak co rano kobiety przygotowują małe liściaste miseczki z jedzeniem
dla duchów dobrych i półmiseczki dla
duchów złych. Jak uliczni sprzedawcy
błogosławią modlitwą swój towar, aby
dobrze szła sprzedaż i jak motokuchnie dymią przygotowanymi lunchami.
Można zobaczyć, jak Balijczycy kochają
dzieci, jak pracują i jak wypoczywają.
Wystarczy tylko zajrzeć za róg, albo
w uchylone drzwi…
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Smaki tysiąca wysp
Dla mnie (głównie) i na moje szczęście dla mojej małżonki również podróże nierozłącznie wiążą się z nowymi
smakami. Nie będę ukrywał, że bardziej niż oczami podróżuję żołądkiem
i kubkami smakowymi, a ten pierwszy
aspekt zwiedzania bierze górę tylko
wtedy, gdy akurat nie jestem głodny.
Niedawno przeczytałem inspirujący
artykuł o świetnej kuchni Basków i ich
zamiłowaniu do gotowania i jedzenia.
W serce (a może raczej w żołądek) zapadły mi ich fundamentalne życiowe
pytania: „skąd przychodzimy? dokąd
zmierzamy? Gdzie dzisiaj zjemy?”, bo
jakże trafnie opisują nasz stosunek do
życia i wszelakich podróży. Z pewną
nostalgią, ale i dumą przypominam
sobie pierwszą „daleką” samodzielnie
zaplanowaną ze znajomymi podróż
– studencką wyprawę busem z Polski
do Portugalii. Ford Transit wypchany po
brzegi, dziewięć osób przez dwa tygodnie siedzących sobie na głowie i 9000
km w kołach. Spędzaliśmy pierwszy
oficjalny wieczór na południe od Porto,
a konkretnie w Nazare i wybraliśmy się
całą ekipą na kolację. Pierwsza biesiada
w nowym kraju, o którego zwyczajach,
a zwłaszcza żywieniowych nie mieliśmy
zbyt dużego pojęcia, a tu cała grupa
zaczyna gremialnie zamawiać pizzę, bo
była to jedyna rozpoznawalna, a więc
bezpieczna pozycja z menu. Tymczasem niżej podpisany zamienił kilka słów
z kelnerem, co uchyliło rąbka tajemnicy
zawartej w obcym zupełnie jadłospisie
i dostał wielką dymiącą michę pysznego i treściwego gulaszu z baraniny,
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który wzbudził powszechną zazdrość
pozostałych biesiadników, gdy na stole
wylądowało osiem podgrzanych w mikrofalówce placków imitujących pizzę.
Nie wiem dlaczego ten epizod utkwił
mi w pamięci, ale od tego czasu z jeszcze większą determinacją i bezkompromisowo degustuję nowości i nieznane
smaki. Mało jest rzeczy, których bym nie
zjadł, jeszcze mniej takich, których nie
odważyłbym się spróbować. Moja żona
w swojej pasji eksplorowania smaków
nie jest może aż tak radykalna, ale i tak
dzielnie mi sekunduje, co wakacje poszerzając kulinarne doświadczenia.
Azja pod tym względem jest zupełnie wyjątkowa. Od pierwszego pobytu w Malezji, Singapurze i Tajlandii,
czyli de facto od pierwszego smaku
zachwyciła mnie ich zasada łączenia
w potrawie pięciu głównych smaków:
ostrego, słodkiego, kwaśnego, gorzkiego i słonego. Do tego duże ilości
warzyw, łączenie „konkretów” z owocami, stosunkowo małe ilości mięsa,
ale przede wszystkim sposób jego
przyrządzania, wszystko to miało stać
się dla mnie idealnym połączeniem
kulinarnym, którego nigdy nie mam
dosyć i które w każdym kolejnym kraju południowo–wschodniej Azji odkrywam na nowo.
Jak zauważyłem, nie dla wszystkich
Europejczyków przygoda z kuchnią
azjatycką jest łatwa i przyjemna. Z własnych obserwacji wyszedł mi nawet autorski żart: „Jaki jest ulubiony dowcip
indonezyjskich kelnerów? Przychodzi
turysta do warungu i prosi o coś nieostrego.” W lokalnej jadłodajni, czyli
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w warungu dostałby w takiej sytuacji
pewnie surową papaję… albo arbuza.
Moja granice tolerancji ostrych smaków zostały cztery lata temu zawojowane i drastycznie przesunięte w Melacce przez weekendową specjalność
szefa kuchni w przytulnie wyglądającej
knajpce na jednej z bocznych uliczek
odchodzących od Jonker Street. Niewinnie wyglądająca ryba w czerwonym sosie z warzywami i kupką ryżu
okazała się bombą atomową ostrości,
która z początku odebrała mi oddech
i zdolność mówienia, później to samo
uczyniła z żartującą ze mnie Patrycją, ale
po chwili, gdy nie poddając się dzielnie
dokończyłem zamówione danie, dało
mi ono coś, dzięki czemu podróżowanie po Azji stało się bezpieczniejsze.
Uodporniło mnie na ostrość w każdej
postaci. Oczywiście odczuwam skalę
ostrości, ale nawet bardzo ostre potrawy nie stanowią dla mnie przeszkody
nie do przebycia, którą w tamtych stronach dla niektórych farangów staje się
zwykłe, żółte tajskie curry. Bezwiednie

nabyte moce przydały się oczywiście
również w Indonezji, tzn. w tej małej jej
cząstce, której zwiedzanie stało się naszym udziałem.
Jak wszędzie na świecie, również
na Bali na serwowane jedzenie można
wydać dowolną ilość pieniędzy. W kurortach znajdą się miejsca, które nie
będą różnić się cenami od swoich odpowiedników w podobnych miejscach
w Europie, USA, Japonii czy Australii,
a jeśli już na plus, to w niewielkim stopniu. W każdym jednak mieście na Bali
obok urządzonych w zachodnim stylu
restauracji znajdziecie warungi, które
podają to samo, tylko o połowę taniej.
Oczywiście pewnych pozycji w lokalnych menu można nie odnaleźć, ale
jeśli ktoś przyjechał na Bali w poszukiwaniu poezyjnych steków z polędwicy
wołowej, bez których do stołu nie zasiądzie, to znaczy, że pomylił tuńczyka
ze Stańczykiem i z pewnością nie jest
to rozdział dla niego.
Wyspa wyspą, ale wbrew wyspiarskim stereotypom Bali nie samym seafoodem żyje. Jasne, że są miejsca, gdzie
zamawiając wieprzowinę człowiek wychodzi na delikatnie mówiąc nieobytego, ale miejsca te pozwalają na szczęście
od pierwszego rzutu okiem zorientować się co w nich zamówić warto. Na
plaży Jimbaran, rzut świeżą meduzą od
portu takiej pozycji w menu jak świnka w ogóle nie było, steki podawano
z tuńczyka, a burgery zaczynały się od
słowa ryba. Na tym wąskim przesmyku
prowadzącym do południowego półwyspu dary morza były przyrządzane
naprawdę mistrzowsko i to dodatkowo
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że jednej trzeciej oferty na straganach nie byłem w stanie nawet nazwać. Nie mniej jednak dla
amatorów porannej świeżej rybki
czekał nie lada rarytas – wszystkie
dopiero co wyłowione z wody
stworzenia można było na miejscu zgrillować w lokalnym stylu
i w ten sposób śniadanie mistrzów stawało się faktem. Z drugiej strony Jimbaran oprócz plażowych restauracji nie ma nic więcej
do zaoferowania, więc chyba najlepszym pomysłem wydaje się
popołudniowa wycieczka skuterem w tamtym kierunku z którejś
z okolicznych plaż surferskich, albo
na przepięknej plaży z widokiem na za- nawet z Kuty lub Seminyak (przy czym
tokę, gdzie ustawiano stoliki, przy któ- wtedy należy wziąć godzinną poprawrych turysta mógł szamać rybki i dłubać kę na korki) i romantyczna kolacja nad
stopą w cieplutkim plażowym piasku. brzegiem zatoki z nadchodzącym przyChoć smaki były całkowicie odmienne pływem w tle, który dość szybko chłodzi
od tego co z rybami i owocami morza stopy gości siedzących przy najdalej wyrobią Europejczycy, to i tak uczta jaką suniętych ku morzu stolikach.
w tym miejscu sobie sprawiliśmy wpisaZanim jednak mieliśmy okazję spróła się złotymi literami w kulinarną mapę bować morskiej gadziny wszelakiej,
Bali. Dla bardziej ekstremalnych fanów kuchnią malezyjsko–balijską przywitaświeżych darów morza gorąco poleca- ło nas Ubud. Smażony ryż we wszystmy wizytę o świcie w lokalnym porcie kich odmianach i wariantach, smażoi targu rybnym. Widok powracającej ny makaron podobnie, ale również
nad ranem flotylli małych, kolorowych kurczak w aromatycznych, pełnych
łodzi, a potem niesamowity harmider przypraw panierkach, tradycyjna i odi ciężka praca całych rybackich rodzin świętna kaczka (którą jednak my, Poda wiele do myślenia każdemu hotelo- lacy, przygotowujemy o wiele lepiej),
wemu turyście, który nakłada sobie na wieprzowina w małych kawałkach, bo
talerz o dwie rybki za dużo, tylko po to, większe porcje zostawiają zapewne
żeby następnie zostawić je rozgrzebane na największe święto, kiedy piecze się
na stole i pójść po deser. Na targu moż- całe prosiaki. Z tego co zauważyliśmy
na zobaczyć co ocean ma do zaofero- na co dzień to jednak prawdziwą ucztę
wania smakoszom, przyznam szczerze, mają tu miłośnicy warzyw i owoców.
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Mimo że sałatkami Bali świata nie podbije, to kilka połączeń na bazie zielonej
fasolki, kiełków, kokosowych wiórków
i mleka kokosowego, orzeszków ziemnych, cebuli i czosnku było bardzo udanych. W zależności od warungu identyczne pozycje różniły się ostrością,
ale przeważnie pytano nas, czy lubimy
„na ostro”. Jedynie w miejscach, gdzie
jedzenie czekało już gotowe na klienta, czyli w balijskich „fast foodach” na
wynos człowiek z zewnątrz kupował
przysłowiowego kota w worku, a raczej
niespodziankę w bananowym liściu.
Tak, na Bali plastikowe pojemniki nie
wyparły jeszcze tradycyjnych metod
pakowania, na które składa się sprytnie
złożony liść i kilka wykałaczek.
Po rozwinięciu ekologicznego
opakowania przycięty w kwadrat liść idealnie zastępuje talerz.
Niestety, plastiku na Bali całkiem
zastąpić się nie udało, a co gorsza do samych Balijczyków nie
dotarła jeszcze najwyraźniej wiedza, że plastik to nie liść i rozkłada
się słabo, a i do oceanu sam nie
trafi, na co większość, o zgrozo,
chyba liczy nagminnie, wyrzucając co popadnie do licznych
rowów nawadniających, strumyków, potoków, czy rzek w końcu,
których to cieków na Bali sieć
jest prężna i imponująca. Śmieci jest więc dużo, śmieci się wszędzie
i dosłownie tam gdzie się stoi, śmieci
są problemem i dopóki nie zmieni się
mentalność samych Balijczyków, dopóty z tym problemem na stosunkowo
małej wyspie będą się borykać. Kiedyś,

gdy liście zastępowały talerze, a wodę
łapano w tykwy, mogli sobie pozwolić
na wyrzucanie resztek do wąwozów,
bo wszystko i tak było organiczne. Teraz
bez rygorystycznego przestrzegania
dyscypliny czystości i przy milionach
turystów rocznie, Bali może zginąć nie
od wybuchu wulkanu, ale od lawiny
plastikowych petów i jednorazowych
torebek, w które tu pakują nawet jedno
mango (oj, przydałaby się im kubańska
lekcja szanowania reklamówek). Grozi
im to zwłaszcza dlatego, że nawet „wytresowani” na co dzień młodzi Niemcy,
Holendrzy czy Szwajcarzy, gdy nie widzą przykładu od miejscowych, za to
widzą dzikie wysypisko zaraz za bramą

hotelu, to pozwalają sobie na wybryki,
za które w domu płaciliby grube kary
w euro. O innych europejskich nacjach
z czystości i porządku we własnym kraju nie słynących, przez litość nie będę
wspominał.
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Ale, ale – śmieci – choć dygresją
będąc poważną i na czasie – w tytule
tej historii się nie zmieściły, więc czas
wrócić do kuchni. Było o standardach,
było o przysmakach, warto napisać
jeszcze słów kilka o naszych typach
i lokalnych przysmakach. Smakowym
nr 1 została tzw. Lombok salsa – nazwa
lokalna i „sprzedana” łamanym angielskim w malutkim i bardzo skromniutkim warungu w Kucie, mekce surferów
na wyspie Lombok. Przepis zdobyliśmy,
choć z duszą na ramieniu wchodziliśmy na zaplecze warungu do „kuchni”,
żeby posiąść wiedzę praktyczną. Aby
nie zdradzić za wiele, napiszę jedynie,
że ten czerwony sos podawany do rybnych steków (z tuńczyka lub z mahi–
mahi) – oczywiście ostry – tworzy się
na bazie pomidorów, chilli, czosnku
i limonki kafir, ale nie liści, tylko miniaturowego, bardzo aromatycznego owocu. Stołowaliśmy się w tym warungu
i dla sosu i dla świeżości ryb, ale także
z powodu ładnego widoku na ocean,
który pod koniec pobytu rozświetlił
się nam dodatkowo przez jeszcze jeden lokalny specjał. Spod lady na tej
muzułmańskiej na wskroś wyspie można kupić produkowane tu od zawsze
i wbrew naukom proroka wino ryżowe, które z miejsca ochrzciliśmy Chateau de Lombok i zdegustowaliśmy do
wyczerpania zapasów z sympatyczną
parą Szwajcarów, ku wielkiej radości
właściciela, który był wniebowzięty,
gdy zobaczył z jakim zapałem i animuszem odstawiliśmy butelki z narodowym piwem Bintang na rzecz tego
nierocznikowanego rarytasu.
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Oprócz Lombok salsy i wina ryżowego prawdziwym hitem był kurczak
w papai i sosie limonkowym. Słodka papaja na ciepło, polana obficie
kwaskowatym sosem, do tego sporo
podsmażonych al dente warzyw i grillowany kurczak – mistrzostwo Wyspy!
Równie wysoko na naszej liście uplasował się grillowany czerwony lucjan
(red snapper) w Jimbaran i nie gorszy na Wyspach Gili. Nie wiem, czym
go przed grillowaniem smarowali,
ale wychodziło godnie, podobnie jak
duże grillowane krewetki. Całkiem do
odtworzenia w naszych warunkach
jest kolejny przysmak, czyli grillowana
kukurydza. Nie o sam proces obróbki
termicznej tutaj jednak chodzi (który zresztą powinien być możliwie jak
najkrótszy), ale o dodatki. Stoiska z kukurydzą miały standardowo dwa dodatki: masło z ziołami na ostro i masło
bez ziół na słodko. Zdarzała się też sól.
Jeden magik jednak, który zgarnął palmę pierwszeństwa, na plaży w Seldok
smarował kukurydzę dodatkowo ostrawym masłem orzechowym. Połączenie masła orzechowego, czosnku, chilli, cukru trzcinowego i odrobina soli na
gorącej grillowanej kolbie – bezcenne.
Na koniec warto wspomnieć o owocach, które przecież stanowią atrakcję
samą w sobie w okolicach równika i to
zarówno przez bogactwo rodzajów jak
i smaków. Dojrzałe papaje, mango, arbuzy, melony, ananasy, banany pomimo
znanych nazw zaskakiwały nas niezmiennie nowymi i nieznanymi wariacjami
smakowymi i towarzyszyły nam codziennie, siedem dni w tygodniu, dwadzieścia
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cztery godziny na dobę. Strzałem w dziesiątkę i odkryciem wyprawy okazał się
nieznany nam wcześniej owoc wężowy
(snake fruit), pokryty wężową łuską, mięsisty i sycący o słodko–kwaśnym smaku,
zwartej konsystencji, charakteryzujący się
łatwością w obieraniu i świetnie sprawdzający się w podróży. Ze względu na
dużą twardość i niewielką ilość soku oraz
wytrzymałą wężową skórkę był odporny
na większość uszkodzeń mechanicznych,
co pozwoliło nam niewielką ich ilość przywieźć z powrotem do Polski.

kulinarne z pewnością wybiórcze. Podsumowując kulinarne doświadczenia
przyznam się więc do pewnej słabości,
która pewnie wywoła uśmiech tryumfu
na twarzach ortodoksyjnych miłośników
czarnych klusek i rolady z modrą kapustą.
Bez względu na kierunek naszych wojaży
oraz intensywność i bogactwo miejscowych smaków na kilka dni przed powrotnym wylotem do Polski nie potrafimy
powstrzymać się od tego, aby głośno nie
dzielić się swoimi planami i nadziejami co
do pierwszego menu po wylądowaniu
w kraju. – Żurek – obstawia zawsze Patrycja, idąc czasami na
kompromis i wybierając kwaśnice lub kapuśniak. – Żeberka
na zasmażanej kiszonej kapuście – to mój z kolei pierwszy
strzał, który czasem ustępuje
prostym, ale jakże drogim
memu sercu plackom ziemniaczanym w dowolnej postaci. I ten pierwszy znany,
rodzinny smak jest tak niepowtarzalny, tak wzruszający,
tak na wskroś dojmujący, że
człowiek znów chce gdzieś
na drugi koniec świata pojechać, żeby doświadczyć tego
uczucia ponownie mając na
Indonezja składa się z około siedemna- talerzu zwykły, dobrze wyklepany kotlet
stu tysięcy wysp, z czego około jedenastu schabowy. Po powrocie pozostaje rówtysięcy jest zamieszkałych. My odwiedzi- nież zawsze inspiracja i nieodparta pokuliśmy raptem pięć, więc tytuł niniejszego sa, żeby choćby taki placek ziemniaczadziennika „Indonezja 2014” jest pewnie ny posmarować masłem orzechowym
odrobinę na wyrost, a i doświadczenia z czosnkiem, cukrem i dużą ilością chilli...
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Kultura, zwłaszcza Muzyka
w Katowicach, …ale nie tylko…
felieton trochę wakacyjny
Motto: Lepiej grać i śpiewać niż się gniewać
(autor nieznany)

W poprzednim
felietonie
pisałam, że od około
30 lat usiłuję na
żywo posłuchać
niezrównanego
rosyjskiego pianistę Grigorija
Sokolova, którego znałam tylko z
nagrań. A fama głosi, że żadne z nagrań nie oddają kunsztu jego sztuki.
Tym razem na recital sławnego pianisty
w dniu 16 maja b.r., w ramach organizowanego przez NOSPR, Stowarzyszenie Katowice Kultura Natura oraz
Akademię Muzyczną w Katowicach
festiwalu Katowice Kultura Natura (podtytuł Duchowość) miałam, tak
na wszelki wypadek z trzech różnych
źródeł, trzy bilety. A więc wydawało
się, że zła passa minęła i recitalu tym
razem posłucham. Tym bardziej, że
okazało się, iż wielki artysta również nie
oparł się pokusie wystąpienia w pięknym i znakomitym akustycznie gmachu NOSPR, nawet z ryzykiem, że jego
występ będzie przerywany w najmniej
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odpowiednich momentach oklaskami
(mimo ostrzeżeń w każdorazowo wręczanych publiczności karteczkach). A
ja z kolei byłam bardzo zdesperowana
żeby tym razem, mocno już postarzałego artystę w końcu posłuchać. Około
3 godziny przed występem otrzymałam telefon o śmierci ciotki. Po chwilowych wahaniach zdecydowałam
się na koncert pojechać, tłumacząc
sobie, że przecież nikt tak jak Sokolov nie zagra słynnego Marsza
Żałobnego Fryderyka Chopina a ja
będę mogła oddać się refleksji. Potem
był wielki korek na trasie do siedziby
NOSPR i jeszcze kilka innych drobniejszych przeszkód. Ale na recital dotarłam i muszę przyznać, że takiej ciszy na
widowni dawno nie słyszałam. Cisza,
którą było słychać, tak była sugestywna
i przejmująca. A Marsz Żałobny, w tej
niesamowitej ciszy, był przeżyciem
niezapomnianym. I wstępem do mojej
już prawdziwej żałoby.
Przy okazji przyjemnie było usłyszeć, że w tej ciszy w słuchaniu Arabeski op.18 i Fantazji op.32 Roberta
Schumanna oraz 2 Nokturnów op.323
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i Sonaty b-moll op.35 Fryderyka Chopina towarzyszyli nam, jako słuchacze,
słynni: znana z ostatniego konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina,
genialna i ukochana przez publiczność
festiwalową, amerykanka singapurskiego pochodzenia, pianistka Kate Liu
oraz niemniej sławny dyrygent, ostatnio jubilat (jubileusz 80-lecia urodzin
obchodził w katowickim NOSPR), kompozytor i uwaga!!, także pianista, Jerzy
Maksymiuk. Grigorij Sokołov bisując
8 razy,chyba o tym wiedział.
NOSPR, tak jak i inne słynne orkiestry, sezon koncertowy rozpoczyna
i kończy, jak Hitchcock swoje filmy,
silnym uderzeniem. Tym razem był to
słynny Don Giovanni KV 527, mojego ukochanego Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791). Bilet
udało mi się cudem (ze zwrotu) kupić
w ostatniej chwili. Po raz pierwszy siedziałam z tyłu za orkiestrą a twarze
solistów (bardzo sugestywnych) udało
mi się zobaczyć dopiero w momencie jak kłaniali się widowni obracając
się w koło w czasie oklasków. Mimo to
Don Giovaniego, którego słyszałam
i oglądałam wiele razy, przeżyłam po
raz pierwszy tak bardzo, że w trakcie
słuchania stopniowo ogarniała mnie
prawdziwa groza. Szczególne wrażenie zrobił na mnie diaboliczny Andre
Schuen (baryton, artysta pochodzenia
włoskiego), jako tytułowy Don Giovani, nazywany w Polsce Don Juanem.
Jeszcze teraz, pisząc ten felieton, przechodzi mnie dreszcz zarówno przerażenia jak i ekscytacji. Z kobiet uroczo
naiwna i jednocześnie po kobiecemu

przebiegła była polka Jolanta Kowalska-Pawlikowska (sopran), śpiewająca rolę Zerliny. Natomiast głosowo
(aktorsko także), bardzo podobała mi
się Juliane Banse (sopran), śpiewająca donnę Elwirę. Oczywiście owacjom
i oklaskom nie było końca.
A potem w szacownym gmachu
NOSPR rozpoczęły się szaleństwa.
Ja osobiście uczestniczyłam w dwu:
12 czerwca w pełnym temperamentu
występie węgiersko-amerykańskiego
skrzypka Roby Lakatosa z towarzyszeniem zespołu Polish Friends
z Krakowa. Koncert nosił angielską
nazwę Lutosławski Retuned i w
swoim zamierzeniu łączył idiom klasyczny z improwizacją jazzową. Część
poświęcona Witoldowi Lutosławskiemu obejmowała Preludia taneczne
oraz utwory, które słynny kompozytor
napisał pod pseudonimem Derwid
– piosenki, tańce, liryczne ballady. Do
dziś pamiętam (i czasami nucę) uroczą
piosenkę, zaczynającą się od słów: Nie
oczekuję dziś nikogo…
Prawdziwe szaleństwa zaczęły się
jak na scenę wkroczył zażywny jegomość ze skrzypcami, który przypomniał
mi węgierskich Cyganów ze wzgórza
Gellerta w Budapeszcie. Czardasz
Vittorio Montiego przeplatał się z
Ostatnią niedzielą Jerzego Petersburskiego a ta z kolei z Armandos
Rhumba Chicka Corea. Uwielbiam te
momenty, kiedy artyści się wzajemnie
mobilizują a publiczność doskonale to
wyczuwa. Na widowni panowie rozluźniają krawaty, panie rozpinają bluzki a temperatura, mimo klimatyzacji
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(NOSPR!) jest coraz wyższa… A potem
znowu jak u Hitchcocka, emocje rosną.
Już nieraz przekonałam się, że taki
swoisty ”kolaż” stylów i artystów w muzyce może dać bardzo ciekawe efekty,
szczególnie jak jest prezentowany w
przerwie między sezonami koncertowymi. Dlatego drugie „szaleństwo”,
dzięki słynnej śpiewaczce Magdalenie Kożena (mezzosopran) już na
światowym poziomie, odebrałam jeszcze intensywniej. Solistce towarzyszył
czeski zespół Melody Makers, formacja, która jest ikoną autentycznego
wykonawstwa muzyki rozrywkowej
ery swingu (lata trzydzieste i początek
lat czterdziestych ubiegłego stulecia –
któż ich w muzyce nie kocha?). Tym razem artyści prezentowali utwory Cole
Portera (1891-1964) tak pięknie prezentowane w filmie Woody Allena
„W Paryżu o północy”. Słynne przeboje w opracowaniu Juraja Bartosza,
niemniej słynna Magdalena Kożena
(uznana za jeden z najlepszych mezzosopranów świata początku XXI wieku)
wykonywała po mistrzowsku, czasami
sama, czasami w duecie z Ondrejem
Havelka, dyrektorem artystycznym
Melody Makers, którego czeska Akademia nagrody Grammy uhonorowała
tytułem Jazzman Roku 1996.
Po koncercie artyści podpisywali
swoje płyty. Kupiłam i uzyskałam autograf na znakomitej płycie Mozart
Arias, na której Magdalenie Kożena
towarzyszy Orchestra of the Age of
Englightenment, pod kierunkiem
słynnego dyrygenta sir Simona
Rattle. Piszę o tym tak szczegółowo
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dlatego, że dzięki nagraniu arii Mozarta śpiewaczka uzyskała tytuł
gramofons Artist of the Year. A ja,
słuchając jej od czasu do czasu (czas
słuchania ponad godzina) zapominam
o wszystkich troskach i uciążliwościach
dnia codziennego. Oto czego może
dokonać muzyka w perfekcyjnym
wykonaniu.
A teraz, będąc wierna aktualnemu
tytułowi tego felietonu oraz sezonowi
wakacyjnemu chciałabym przejść do
Kultury sensu largo, czyli „ogółowi duchowego i materialnego dorobku ludzkości wytworzonego
na kolejnych etapach rozwoju historycznego, nieustannie utrwalanego i wzbogacanego” (Słownik
Współczesnego Języka Polskiego Rider
Digest, str. 441).
Otóż bywając w podkrakowskich
Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i odwiedzając liczne
dolne kaplice, z których zawsze dochodził liturgiczny śpiew wykonywany w
różnych językach a potem zwiedzając
te kaplice ozdobione pięknymi mozaikami, obrazującymi na ogół historie
krajów – fundatorów, zawsze miałam
wrażenie, że oto na moich oczach rodzi się duchowe centrum Europy
środkowo-wschodniej. Prawie jak w
przepowiedniach wieszcza Mickiewicza. W tym roku na wiosnę dodatkowo
zwiedziłam pobliskie Centrum Jana
Pawła II i wtedy już miałam pewność,
że „to jest to”. Dlaczego?
Marko Ivan Rupnik SJ (ojciec jezuita) urodził się w 1954 roku w miejscowości Zadlog w Słowenii. W 1973 r.
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wstąpił do zakonu jezuitów. Od 1991
jest dyrektorem Rzymskiego Centrum
Aletti działającego przy Papieskim Instytucie Wschodnim, gdzie prowadzi
szkołę tworzenia mozaik Centro Aletti. Kierowane przez niego Centrum
pragnie być Ośrodkiem dialogu
między Wschodem i Zachodem.
Odkrycie Jana Pawła II. Od roku 1999
jest konsultantem Papieskiej Rady ds.
Kultury. Wykłada na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz Papieskim
Instytucie Liturgicznym św. Anzelma
w Rzymie. Jest twórcą dekoracji między innymi krypty nowego kościoła w
kojarzonym z Ojcem Pio San Giovanni
Rotondo oraz w kaplicy „Redemptoris
Mater” w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Wykształcony na Zachodzie (studia ukończył w Rzymie), fascynuje się
Wschodem. Dzięki tworzonym przez
siebie mozaikom już trafił do annałów
sztuki. Miał wystawy, między innymi w
rodzimej Słowenii, a także Chorwacji,
Austrii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Czechach i Rumunii.
Tego wszystkiego nie wiedziałam
jak zwiedzałam Centrum Jana Pawła II
i w kościele Górnym zachwyciłam się
malowidłami mozaikowymi, jakże innymi od wszystkich, które widziałam
dotąd. Ojciec Marko, bo to on jest
ich autorem, do tworzenia mozaik
używa dużych kamieni a przedstawiane postacie mają pociągłe twarze (kojarzyły mi się z malarstwem El Greca),

duże oczy i wydatne kości policzkowe.
Dotąd spotykałam się ze stylem mozaikowym zachodnim, charakteryzującym się drobnym kamieniem i dokładnymi kształtami. Zachwyciły mnie też
kolory, żywe, soczyste. Potem przeczytałam, że ojciec Marko jest artystą kolorów. Jego kolor jest czysty, intensywny
a jego obrazy często tworzone są na
zasadzie kontrastu między kolorami.
Przy tym wszystkim jest w tym jakaś
duchowa harmonia.
Długo siedziałam kontemplując
mozaiki i ich cudowne piękno, ale jednocześnie rozważając ich przesłanie
duchowe. I w pełni zgadzam się z tym,
że Ojciec Rupnik przywraca ducha
sztuce a jego praca to wysiłek łączenia
sztuki ze światem najgłębszych wartości i poszukiwania tego „Piękna, które
zbawi świat”.
Przypomniałam sobie te rozważania
w czasie wizyty Papieża Franciszka
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w
czasie Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie.
A jako że silny duch prowokuje do
działania, pozwolę sobie tym razem
zakończyć wezwaniem, podobno autorstwa św. Franciszka z Asyżu:
Zacznij robić to, co konieczne
Potem to, co możliwe
Aż nagle zaczniesz robić to, co niemożliwe!!!
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RELACJA NA GORĄCO!!!
by Maciej Czajkowski
Szanowni Państwo, już po wszystkim!
XX Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników zakończone, zwycięzcy wyłonieni na
korcie, pogoda pozwoliła wszystkie mecze
dograć, obyło się bez rzucania monetą. Na
podsumowanie zawodów mamy jeszcze
trochę czasu, ale tak na gorąco możemy
sobie pozwolić na małe résumé.
Po pierwsze, XX edycja była wyjątkowa
nie tylko ze względu na okrągłą i zaszczytną rocznicę, ale także z powodu nowego
otwarcia jakie przygotowali organizatorzy – turniej dwudziesty był jednocześnie
pierwszym w formule międzynarodowej,
który już niedługo, na co mamy nadzieję,
będzie rozpoznawany w całej Europie jako
Lawyer’s Polish Open.
XX TMPP przyciągnęły śmietankę prawniczego tenisa. Na wezwanie odpowiedziało aż 58 zawodników, w tym czterech
z Litwy, którzy przez trzy dni zmagań rywalizowali aż w trzynastu kategoriach: single
panów w kategoriach wiekowych open,
+35, +45, +55, +65, single pań w kategoriach open i +35, deble pań, deble panów
open i +45, gry mieszane, turniej pocieszenia i turniej gości. Organizatorzy z dużym
wyprzedzeniem zamówili dobrą pogodę,
dlatego też przez trzy dni turniejowej rywalizacji nad Parkiem Śląskim na lazurowym
niebie świeciło słońce, a licznie zgromadzeni zawodnicy, kibice i przyjaciele turnieju
mogli pomiędzy pasjonującymi meczami
zażywać prawdziwie piknikowej atmosfery.
W tym roku Partnerem Głównym Mistrzostw został LIDL a Partnerem Branży Mo66

toryzacyjnej Bawaria Motors, dzięki czemu
również poza kortami atmosfera była gorąca. Na zawodników po meczach czekała
strefa SPA, gdzie trudy turnieju pomagali załagodzić profesjonalni masażyści. Przedstawicielki LIDLA dbały o zdrowie uczestników
serwując świeżo wyciskane soki owocowe
i inne napoje regenerujące, a z kolei miłośnicy motoryzacji mieli okazję zapoznać się
z najnowszymi pojazdami stajni BMW, a nawet zakosztować jazdy próbnej.
Pomimo morderczej liczby rozegranych
meczów prawnicy również wieczorami nie
próżnowali. Mamy nadzieję, że oba wieczorne Player’s Party zapadną wszystkim na
długo w pamięci, a na bardziej szczegółową relację z tych wydarzeń zapraszamy już
wkrótce, gdyż przygotowywany jest reportaż wideo z całej imprezy.
Niedzielne dopołudnie stało oczywiście
pod znakiem gier finałowych. Poziom sportowy Mistrzostw – co po III Mistrzostwach
Śląska Prawników wydawało się niemożliwe – po raz kolejny przerósł najśmielsze
oczekiwania, a finał turnieju open panów
spokojnie nadawał się na transmisje na dowolnym kanale sportowym. Ambicja i wola
walki, a także wyrównany poziom meczów
finałowych spowodował, że ostatnie finały
zakończyły się już po oficjalnym rozdaniu
pucharów, gdy słońce kryło się już za drzewami Parku Śląskiego. Poniżej zamieszczamy pełną listę zwycięzców.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
za pomoc i wsparcie wszystkim Partnerom
i Sponsorom, bez których zaangażowania
nie byłoby możliwe świętowanie dwudzie-
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stego jubileuszu w tak wspaniałej atmosferze. Głębokie ukłony i wyrazy uznania dla:
LIDL, Bawaria Motors, Noma Residence, Sechman Gold, Hotel Jawor,
APSTAR Jolanta Geppert, Nailash
Academy, Babolat, EMC Studio,

Sport Park Budowlani, Prawnik.pl,
Jasna 31, Com.Tv.
Jednocześnie zapraszamy do zaglądania na nasze strony internetowe i fb, gdzie
na bieżąco będziemy publikować kolejne
materiały prasowe.

XX TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW
ZWYCIĘZCY:
Panie OPEN:
Anna Regulska
Katarzyna Celewicz
Magdalena Jeziorska i Julia Mlost
Panie +35:
Joanna Olszówka-Zarzecka
Ewa Jurczak
Hanna Orlikowska i Magdalena Szepczyńska
Panowie OPEN:
Przemysław Leśniewski
Tomasz Modro
Łukasz Urbanek i Łukasz Brylski
Panowie +35:
Łukasz Urbanek
Rafał Sasiak
Michał Bednarski i Tomas Bagdanskis (Lt)
Panowie +45:
Piotr Ligus
Grzegorz Kalamala
Zarzecki Piotr i Rafał Sasiak
Panowie +55:
Mirosław Sokólski
Mariusz Żak
Sławomir Leśniewski i Marek Krypnem
Panowie +65:
Andrzej Nowicki
Ryszard Kurnik

Gra mieszana (mixt):
Ewa Jurczak i Przemysław Leśniewski
Magdalena Jeziorska i Jacek Kozłowski
Monika Weiner i Tomasz Modro oraz Joanna
Neumann de Spallart i Maciej Czajkowski
Gra podwójna Pań:
Joanna Neumann de Spallart
i Joanna Olszówka-Zarzecka
Julia Mlost i Aleksandra Sydor
Anna Regulska i Katarzyna Celewicz oraz Katarzyna Wojtanowska i Magdalena Szepczyńska
Gra podwójna Panowie OPEN:
Tomasz Modro i Jacek Kozłowski
Michał Zawiła i Rafał Sasiak
Łukasz Urbanek i Maciej Czajkowski oraz Michał Bednarski i Juliusz Barylski
Gra podwójna Panowie +45:
Piotr Ligus i Marek Krypnem
Grzegorz Kalamala i Jacek Kozłowski
Mariusz Żak i Ireneusz Ćwiląg oraz Janusz
Dziedzic i Rafał Dadok
Turniej pocieszenia:
Michał Zawiła
Janusz Dziedzic
Turniej Gości:
Agnieszka Rauchert
Karolina Szczepanik
Paulina Pastuszek i Dominika Grabowska
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PRZYPOMINAMY!
o konieczności bieżącego uaktualniania
danych ewidencyjnych

podać adres dla doręczeń

Zaniechanie udostępnienia lub uaktualnienia danych
może spowodować niedopuszczenie do postępowania przed sądem.
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