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     DYŻURY DZIEKANA I CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY OIRP W KATOWICACH

Dziekan Rady r.pr. Katarzyna Jabłońska   środa 15.30 – 17.30 

Wicedziekan Rady r.pr. Zbigniew Głodny   poniedziałek 14.30 – 15.30

      wtorek 15.00 – 18.00

Wicedziekan Rady r.pr. Ryszard Ostrowski  czwartek 15.00 –16.00

Wicedziekan Rady r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek  środa 15.00 – 17.00

      czwartek 8.00 – 10.00 

Sekretarz Rady r.pr. Małgorzata Kałuża   środa 15.30 – 17.30

Skarbnik Rady r.pr. Piotr Ligus w Izbie w Katowicach  czwartek 16.00 – 17.00

w Delegaturze OIRP w Bielsku-Białej ul. Orkana 4   środa 16.00 – 17.00

Członek Prezydium Rady r.pr. Grzegorz Łaszczyca   środa 15.30 – 16.30 

W okresie obowiązywania stanu epidemii uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny spotka-

nia telefonicznie. 32 354 00 42 wew. 116
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Janusz Wiltos

Janusz był moim przyjacielem i przez wiele lat współpracownikiem 
i współuczestnikiem aktywności zawodowej i samorządowej. 

Był wybitną osobowością wśród pracowników administracji rządowej 
czasów przełomu ustrojowego – dyrektorem wydziału prawnego, 
a potem dyrektorem generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Był znakomitym liderem w samorządzie radców prawnych 
– wieloletnim członkiem Rady OIRP w Katowicach, jej sekretarzem, 
wicedziekanem, ostatnio sędzią Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego; 
był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członkiem Krajowej 
Rady Radców Prawnych, autorem jej stanowisk i opinii prawnych. 
Dziesiątki roczników aplikantów zapamiętały Janusza, jako jednego 
z najlepszych, a przede wszystkim najbardziej lubianych wykładowców. 
Jego głos wielokrotnie ważył na treści uchwał podejmowanych przez 
organy samorządu. Przewodniczył zgromadzeniom izbowym.

Miałem szczęście i zaszczyt z nim blisko współpracować, gdy 
zakończyłem działalność w samorządzie – bliskość i przyjaźń przetrwała. 

Januszu dziękuję Ci za te lata. Żegnaj przyjacielu. 
Zenon Klatka
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Znów, za często ostatnimi czasy wybitni członkowie 
samorządu odchodzą, znów trudno mi o tym pisać, 
bo Janusz Wiltos był jednym z pierwszych, jeżeli nie 
pierwszym, którego spotkałem przychodząc do samo-
rządu. Życzliwie potraktował żółtodzioba, choć bywało, 
że coś tam groźnie mruknął, ale bez złej intencji. Nie 
raz przegadaliśmy długie nocne godziny, zawsze war-
to go było słuchać. Jest takie zdjęcie ze Zgromadzenia 
Delegatów, gdzie Janusz z pozycji przewodniczącego 
patrzy na nas tym swym mądrym, z lekka ironicznym, 
ale i pobłażliwym spojrzeniem. I takim go zapamiętam. 

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy były 
obchody 40-lecia samorządu radców prawnych, podkreślam: samorzą-
du, bowiem zawód radcy prawnego ma proweniencję znacznie dłuższą. 
O uroczystościach izbowych pisze kolega Maciej Czajkowski, a w stolicy, 
a w Warszawie zaczęło się od spotkania w Teatrze Polskim, inaczej niż za 
dawnych lat, gdy na jubileuszach gościli prezesi Sądu Najwyższego i Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, Minister Sprawiedliwości, gdy zabierali głos 
(chwalili nas), tym razem spośród sprawujących najwyższe urzędy na sali 
był wyłącznie Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej; przybyli zaproszeni Prezes Federacji Adwokatur 
Europejskich Bas Martens, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 
Krystian Markiewicz, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Maciej No-
wicki oraz szczególnie gorąco witani przedstawiciele Ukraińskiej Izby Adwo-
kackiej. Byli z nami członkowie władz samorządów zawodów zaufania pub-
licznego. W minionych latach ich wystąpienia gości laurkami były na cześć 
gospodarza, zapewne nasi przedstawiciele na ich uroczystościach robili to 
samo, ale nie teraz; w Teatrze Polskim unosił się opar apokalipsy w postaci 
sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym (cokolwiek by o nim nie 
sądzić) pod sygnaturą K 6/22. Pisałem o tym w poprzednim numerze i spot-
kałem się z uwagami, że przesadzam i wyolbrzymiam. Cóż… Trzeba było 
posłuchać Przemysława Rosatiego, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, jak 
wyolbrzymiał. I odznaczenia dla zasłużonych radców prawnych, i przesłania 
byłych prezesów Krajowej Rady (podtrzymujące na duchu) i koncert Ani 
Dąbrowskiej i podświetlenie Pałacu Kultury barwami samorządu radcow-
skiego z logo KIRP, nie przesłoniły – przynajmniej dla mnie wzbierających na 
horyzoncie czarnych chmur. 

KOlEŻANKI I KOlEDZY!

DO NAS, O NAS...
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Kataklizmy dzielą się z grubsza na te, którym zapobiec można (w spra-
wie opisanej wyżej nie jestem optymistą), na te, które szkód uczyniwszy 
odchodzą i samorząd uda się odbudować oraz takie, którym ani zapobiec, 
przeciwstawić się ani odczynić nikomu się nie uda. Pamiętam taki kataklizm 
z początku lat 90. Oczywiście, znów będą urażeni, ale nie da się ukryć, że 
zmiana ustrojowa ciężko doświadczyła rzesze radców prawnych, którym po 
upadających przedsiębiorstwach państwowych w rękach pozostały o.w.s-y, 
czy o.w.r.i (młodym nie będę tłumaczył co to było takiego) oraz umiejętność 
dochodzenia od pracownika „niezdanych” rękawic roboczych. Kto nie zdobył 
przedwojennego wydania (innych nie było) kodeksu Allerhanda mógł się 
pożegnać z wykonywaniem zawodu, jakiś czas dogasały jeszcze państwowe 
molochy, a wraz z nimi radcowie wyglądający przedwczesnej emerytury. 
I dzisiaj jesteśmy w przededniu kataklizmu o skali nieporównywalnej: kto 
nie opanuje kryptoaktywów, strategii blockchain bądź wirtualnego portfelu 
tożsamości, a to wszystko jest w przygotowywanym rozporządzeniu Unii 
Europejskiej DMA (Digital Market Act oraz DSA (Digtal Services Act) – ten może 
zapomnieć o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Nie stanie się to z dnia 
na dzień: działające dziś, ale oporne kancelarie usychać sobie będą powolutku 
ogarniając coraz mniejsze obszary, aż emeryturą zostaną zbawione. Z drugiej 
strony coraz liczniejsze podmioty objęte Dyrektywą NIS2, tzw. CIRST do obsługi 
prawnej potrzebować będą kilkunastu tysięcy prawników… O tym wszystkim 
pisze prof. Dariusz Szostek w felietonie o nowych technologiach wchodzących 
w życie prawnika; i znów, jak przed ponad 30. laty, znajdzie się niemała grupa 
radców prawnych, która znajdzie się w nowej rzeczywistości, i ci inni, ja na przy-
kład, podążający do lamusa. Publikujemy informacje, dla wszystkich oczywiście, 
jak znaleźć się w tym wszystkim, a prof. Szostek obiecuje w każdym kolejnym 
numerze przewodnika po spienionych wodach. 

Czy w uchwałach Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Praw-
nych, który tak pięknie rozpoczął się w Teatrze Polskim, pojawiły się wątki 
wskazujące na naszą gotowość okiełznania rewolucji, która nadciąga? I tak 
i nie. W Kodeksie Etyki Radcy prawnego dostosowanie zasad informowa-
nia o wykonywaniu zawodu, dopuszczenie niektórych form promocji do 
przepisów prawa unijnego, to jeszcze nie rewolucja, ale wskazanie obszaru 
zajęć naruszających podstawowe wartości i zasady etyki zawodowej nale-
ży uznać za krok w dobrym kierunku w czasie uwiądu zwykłego poczucia 
przyzwoitości, nie tylko w naszych szeregach, to samo można powiedzieć 
o zmianie standardu w zakresie prawa do krytycznych wypowiedzi lub opi-
nii zawodowych o innych radcach prawnych przy uwzględnieniu konsty-
tucyjnie gwarantowanej wolności wypowiedzi (warunków dopuszczalności 
prawa do krytyki zawodowej). Nowe regulacje KERP to obowiązkowa lektu-

DO NAS, O NAS...
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ra dla każdego radcy prawnego pod adresem https://kirp.pl/uchwaly-nad-
zwyczajnego-krajowego-zjazdu-radcow-prawnych-z-dnia-8-lipca-2022-r/. 
Tamże uchwały zmieniające zasady przeprowadzania wyborów do organów 
samorządu radców prawnych oraz w sprawie zasad podejmowania uchwał 
przez organy samorządu radców prawnych. 

Tutaj nie sposób nie zamieścić fotografii prezentującej naszą ekipę dele-
gatów na Krajowy Zjazd po trudach głosowań (kilku delegatów niestety się 
zawieruszyło): 

Niestety, nie będzie w bieżącym numerze stałej rubryki kolegi Zenona 
Klatki o tym co nas dotyczy (życzymy zdrowia), ale prof. Tomasz Kubalica 
pisze o wartościach w prawie, dr Aleksander Chmiel o szczęściu, nieomal 
jak prof. Kotarbiński, przejrzeć warto przemyślenia Przewodniczącego OSD, 
ale nie Rzecznika Dyscyplinarnego, który pojechał na urlop (ale pozdrawia). 
Witamy nowego autora, koleżankę Magdalenę Gawlikowską z artykułem 
o świadczeniu pielęgnacyjnym. „Klub Podróżnika” tym razem w szczególnej 
formule: o wędrowcu w czasie i przestrzeni, polskim żołnierzu rzucanym 
wojennym losem po obcych ziemiach od syberyjskiej tajgi przez chiński 
Harbin, Mandżurię i koleją Transsyberyjską do Polski. A wszystko to w opo-
wieści naszego kolegi, radcy prawnego prof. Rafała Adamusa. Redakcja 
przeprasza autora za dokonanie niezbędnych skrótów, ale zaprasza w Jego 
imieniu do wspaniałej wędrówki po minionych szlakach w książce „Odyseja 
1918. Z Atlantydy do Polski”. 

Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda

DO NAS, O NAS...
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KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa   | tel.: 22 300 86 40 |  kirp@kirp.pl

Stanowisko 
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 

z dnia 6 lipca 2022 r. 
 
W czterdziestą rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych podkreśla, że zawód radcy prawnego jest zawodem 
zaufania publicznego, powołanym do świadczenia pomocy prawnej oraz ochrony praw i wolności 
obywatelskich, a samorząd zawodowy radców prawnych na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego  
i dla jego ochrony.  
 
Wyrażamy uznanie wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym, którzy – zgodnie  
z rotą ślubowania – swoje obowiązki zawodowe wypełniają sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, 
zachowując tajemnicę zawodową, kierując się zasadami etyki oraz sprawiedliwości i w ten sposób 
przyczyniają się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Kierujemy słowa podziękowania za długoletnie zaangażowanie do członków samorządu zawodowego 
radców prawnych oraz wszystkich osób, które na przestrzeni lat położyli podwaliny pod niezależny 
samorząd radcowski, a następnie wytrwale pracowali na rzecz jego rozwoju i jego silnej pozycji  
w systemie wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych szczególne słowa wdzięczności kieruje do Prezesów 
Krajowej Rady Radców Prawnych oraz innych osób sprawujących funkcje w organach samorządu, za 
długoletnią i oddaną służbę na rzecz samorządu zawodowego radców prawnych, zaangażowanie w 
podnoszenie świadomości prawnej obywateli oraz odważne występowanie w obronie 
praworządności. 
 
Wyrażamy przekonanie, że silny i niezależny samorząd radców prawnych pozostaje istotną gwarancją 
ochrony demokratycznego państwa prawnego, prawidłowego funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, i w konsekwencji, wykonywanie 
zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego wymaga istnienia niezależnego 
samorządu. 
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JubileuszoWa Gala RadcóW 
PRaWnych W KatoWicach

Okrągły jubileusz zawsze jest wspa-
niałą okazją do świętowania i spotka-
nia w gronie dobrych znajomych – 
tym bardziej, gdy celebrować można 
piękną, bo 40. rocznicę powstania. 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w 
Katowicach pieczołowicie przygoto-
wała się do godnego uczczenia tego 
wyjątkowego jubileuszu naszego sa-
morządu, planując uroczystą galę sa-
morządową oraz wrześniowy jubileu-
szowy piknik radcowski. 

Uroczystość miała miejsce w prze-
pięknym budynku katowickiej Akade-
mii Muzycznej, a jej rangę podkreśliło 

przybycie nie tylko szacownego grona 
radców prawnych, byłych i obecnych 
działaczy samorządowych, ale również 
przyjaciół naszej Izby z innych zawo-
dów prawniczych, ze Śląskiego Forum 
Samorządów Zawodów Zaufania Pub-
licznego. Z radością powitaliśmy Preze-
sa Krajowej Rady Radców Prawnych – 
r.pr. Włodzimierza Chróścika i Wicepresa 
Michała Korwka. Zaszczycili nas swoją 
obecnością również byli dziekani OIRP 
w Katowicach, wymieniając w porząd-
ku chronologicznym radcowie praw-
ni: Zenon Klatka, Piotr Bober i Ryszard 
Ostrowski, z których każdy podzielił się 
z gośćmi pięknymi refleksjami i wspo-
mnieniami o samorządzie, jego tworze-
niu i obecnych wyzwaniach. 

r�pr� 
Maciej Czajkowski    
rzecznik prasowy 
OIRP Katowice

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Prezes Włodzimierz Chróścik składając radcom naj-
lepsze życzenia jubileuszowe podkreślił dużą rolę i 
znaczenie katowickiej Izby zarówno historycznie w 
tworzeniu podwalin naszego samorządu, jak i obecnie 
w stawianiu czoła wszystkim nowym wyzwaniom. A 
tych jak zapewnił prezes i co doskonale widać również 
z poziomu naszej Izby nie brakuje – informatyzacja, 
reorganizacja aplikacji, unowocześnienie szkolenia, 
pomoc prawna dla uchodźców, to tylko najpilniejsze 
z wyzwań, z którymi zmierzyć się musi nasz samorząd. 

Dziekan OIRP w Katowicach – radczyni prawna 
Katarzyna Jabłońska – ze znaną wszystkim swa-
dą mówiła o kwintesencji naszego zawodu, czyli o 
zaufaniu. O tym ile wysiłku wiele pokoleń radców 
prawnych musiało włożyć w funkcjonowanie zawo-
dowe i samorządowe, aby móc celebrować tak do-
niosły jubileusz, będąc jednocześnie najliczniejszym 
i najnowocześniejszym prawniczym samorządem 
zawodowym. Podkreśliła, że kapitał zaufania pub-
licznego to największy skarb naszego samorządu, 
ale również nieustanne wyzwanie i zobowiązanie 

dla każdego kolejnego rocznika radców prawnych, aby nie tylko utrzymać 
poziom zawodowego profesjonalizmu, ale również by zachować najwyż-
sze standardy etyczne. Piękną klamrą przemówienia wszystkich gości spiął 
Wiceprezes KIRP Ryszard Ostrowski, który przypomniał nam wszystkim o 
bardzo ważnej roli naszego samorządu w staniu na straży praworządności. 
Obecni byli Dziekani, radcowie prawni Zenon Klatka, Piotr Bober i Ryszard 
Ostrowski.

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Część oficjalna zakończyła się wręczeniem odznaczeń dla zasłużonych dla sa-
morządu radcowskiego działaczy oraz jubileuszowych medali. 

Zaraz po tej ceremonii goście uczestniczyli w energetycznym i eklektycznym 
koncercie zespołu Etnos Essemble – wychowanków Akademii Muzycznej w Kato-
wicach, których muzyka łączy w sobie wątki muzyki bałkańskiej, polskiego folkloru, 
wpływów arabskich, muzyki klezmerskiej okraszonych wirtuozerskimi solówkami 
jazzowymi. Koncert porwał publiczność do tego stopnia, że goście nie chcieli wy-
puścić artystów ze sceny bez solidnej porcji bisów… A po koncercie można było 
wreszcie podzielić się emocjami, wspomnieniami i spędzić miło czas w gronie naj-
lepszych znajomych. 

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach składamy najlep-
sze jubileuszowe życzenia wszystkim koleżankom i kolegom radcom prawnych w 
Polsce! Sto lat!

touR de KonstytucJa – ośWięcim
W tegorocznej edycji „Tour de Konstytucja”, która odbyła się w dniu  

14 sierpnia br. w Oświęcimiu uczestniczyli ze strony Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach Radca Prawny Wojciech Paprzyca oraz aplikant rad-
cowski Klaudia Kruczek.

Przybyłym gościom przybliżono treść Konstytucji, a Kartę Praw Podstawowych 
UE przedstawił Pan Olgierd Łukaszewicz - polski aktor teatralny, telewizyjny i filmo-
wy oraz założyciel fundacji pod nazwą „My Obywatele Unii Europejskiej”. 

Panel dyskusyjny poświęcony był aktualnej sytuacji związanej z katastrofą ekolo-
giczną na Odrze. W debacie uczestniczyli przedstawiciele zawodów prawniczych 
w tym: Sędzia Waldemar Żurek oraz Sędzia Grażyna Krywiel-Markiewicz, Prokurator 
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Mariusz Krasoń, Adwokat Krzysztof Drewniak oraz z ramienia OIRP w Katowicach 
Radca Prawny Wojciech Paprzyca. Słuchacze zostali poinformowani o przepisach 
regulujących ochronę środowiska, przedmiocie działalności i kompetencjach pro-
kuratury, jak wyglądają zasady wyrokowania oraz jaką pomoc uzyskać mogą od 
profesjonalnych pełnomocników.

Przeprowadzono także quiz konstytucyjny z udziałem publiczności, która wy-
kazała się szeroką wiedzą w tym zakresie. Za poprawną odpowiedź można było 
wygrać gadżety „Tour de Konstytucja”. Imprezie towarzyszyła przyjazna i co ważne, 
neutralna politycznie atmosfera.

Na zakończenie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie i każdy zainteresowa-
ny mógł podpisać zwój Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych UE. Czynności 
te jak i całe wydarzenie wzbudziły sporo pozytywnych emocji i zostały bardzo po-
zytywnie odebrane przez mieszkańców Oświęcimia. 

Klaudia Kruczek, Maciej Czajkowski

touR de KonstytucJa – bielsKo-biała

W niedzielę 14 sierpnia 2022 Tour de Konstytucja dotarł do Bielska-Bia-
łej, gdzie na konstytucyjny peleton czekała zwarta ekipa profesjonalistów z 
OIRP Katowice, ORA Bielsko-Biała, x Super Omnia, Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich Iustitia i lokalnych aktywistów samego Tour de Konstytucja. Jak to 
zwykle bywa w sytuacjach, w których gra toczy się o najwyższą stawkę, czyli 
praworządność, natura stanęła po słusznej stronie, a pogoda z deszczowej 
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zmieniła się na słoneczną, co pozwoliło nie tylko na emocjonującą deba-
tę konstytucyjną, ale również na udział w niej publiczności i zrealizowanie 
z naddatkiem wszystkich punktów bogatego programu. Zaraz po krótkiej 
części oficjalnej aktorka Maria Suprun odczytała preambułę Konstytucji 
RP, po czym głos zabrał znany wszystkim działacz Robert Hojda. Następnie 
uczestnicy debaty rozpoczęli moderowaną przez Danutę Przywarę z Hel-
sińskiej Fundacji Praw Człowieka dyskusję na temat konstytucyjnej ochrony 
obywatela, w której naszą Izbę godnie reprezentował r.pr. Leszek Krupa. W 
dalszej kolejności głos zabrał dziekan ORA Bielsko-Biała, a „Pieśń o Europie” 
wykonał brawurowo Bogusław Bierwiaczonek. Nie był to jedyny akcent ar-
tystyczny, gdyż zaraz potem Jan Maciejowski i Mateusz Żydek w ramach 
Jazzowego Tour de Konstytucja odegrali minikoncert jazzowy. 

Niedzielne spotkanie było niezwykle pouczające i krze-
piące – relacjonuje r.pr. Leszek Krupa – Mimo tego, że 
odbywało się ono w czasie długiego weekendu, zgroma-
dziło dosyć liczną publiczność, która angażowała się w 
zadawanie pytań w czasie debaty. Spotkanie miało bar-
dzo merytoryczny przebieg i – jak pozostałe spotkania w 
ramach TdK – przede wszystkim miało na celu szerzenie 
wiedzy o Konstytucji oraz ukazanie jak może ona łączyć, a 
nie dzielić. W czasie debaty udało nam się pokazać zgro-
madzonym jak wyglądałby świat bez prawa albo świat, 
gdzie tworzone jest tylko złe prawo. Sądząc po reakcjach 

publiczności, jak i ich komentarzach, istnieje duża potrzeba na organizowanie 
tego typu wydarzeń, które pozwolą na spokojną i rzetelną dyskusję nad pod-
stawowymi dla istnienia naszego społeczeństwa obywatelskiego problemami”.

leszek Krupa, Maciej Czajkowski
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KIlKA SŁÓW WSTęPU
Gdy zadzwonił mec. Marek Wojewoda z propozycją napisania felietonu, 

nie zastanawiałem się długo. Po 20 latach powróciłem na Śląsk i Uniwersy-
tet Śląski, aby pomóc w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych ślą-
skim studentom oraz doktorantom. Tworząc wraz z NASK, Politechniką Ślą-
ską Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Śląskim Centrum 
Inżynierii Prawa, Techniki i Kompetencji Cyfrowych, przyświeca nam idea 
podnoszenia wiedzy na styku prawa i technologii. Współczesny prawnik, nie 
może funkcjonować bez znajomości techniki, nowych technologii, odpo-
wiedniego zabezpieczenia przed zagrożeniami cybernetycznymi. Z drugiej 
strony inżynierowie, w tym zajmujący się AI, nie żyją, czy też funkcjonują 
w próżni prawnej. Muszą dostosować swoje badania, ale także realizowane 
projekty do istniejących regulacji prawnych, równocześnie będąc świado-
mym nadchodzących zmian.

Do moich felietonów (ale także wywiadów) mam zamiar zapraszać na-
ukowców i praktyków, którzy na łamach naszego śląskiego czasopisma będą 
się dzielić wiedzą na styku prawa, techniki, oraz kompetencji cyfrowych. 

Jako radcowie prawni nie mamy innego wyjścia jak otworzyć się na in-
nowacje, wyjść poza swoją prawniczą bańkę, nauczyć się korzystać z no-
woczesnych narzędzi LegalTech, czasami przyznać się (przed samym sobą) 
do braku wiedzy i kompetencji (np. w zakresie cyberbezpieczeństwa i za-
bezpieczenia systemów informatycznych, blockchain, tokenów, NFT itd.) 

NOWE TECHNOlOgIE INTENSYWNIE 
WCHODZą W ŻYCIE PRAWNIKA� 
CZYlI JAK WIElE RADCOWIE PRAWNI 
MAJą DO ODRObIENIA

dr hab� prof� UŚ Dariusz Szostek 
radca prawny 
Śląskie Centrum Cyber Science
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i (pomimo, iż nie jest to na początku proste) nauczyć się korzystać z no-
wych technologii, ale także podnieść swoją prawniczą wiedzę z tego zakre-
su. Ucząc się, jak w moim przypadku, coraz częściej od młodszych, a także 
specjalistów z innych dziedzin niż prawo. Nigdy nie jest za późno, możemy 
(a na pewno powinniśmy) się dokształcać w każdym wieku. Argumenty, iż 
to nie dla mnie ale dla młodszych, są wyjątkowo nietrafione. Radca prawny 
w każdym wieku zarówno 30+, 40+, 50+ a także 60+ i wyżej, jeżeli jest tyl-
ko aktywny zawodowo powinien odpowiednio zabezpieczyć cybernetycz-
nie swoją kancelarię, korzystać z systemów informatycznych, narzędzi do 
zdalnej komunikacji, w tym szyfrowane kanały ze swoimi klientami, szyfro-
wać maile (aby nie ujawnić tajemnicy radcowskiej), już niedługo założyć 
skrzynkę dla doręczeń elektronicznych (zgodnie z ustawą o eDoręczeniach), 
a w lutym 2023 r. potrafić skorzystać z cyfrowego euro w tokenie (rusza 
wtedy europejski pilotaż). Technologie się rozwijają, świat się zmienia nie-
ustannie. Prawnicy, w szczególności radcowie prawni, powinni (a poprzez 
swoją etykę to wręcz są zobligowani) do nieustannego kształcenia, i jak wi-
dać nie tylko z przepisów prawa. 

W JAKIM MIEJSCU JESTEŚMY? 
Jednym słowem – przełomowym i mamy bardzo ale to bardzo dużo do 

nadrobienia. I to zarówno w zakresie nadrobienia kompetencji prawnych (w 
związku z nowymi niedługo wchodzącymi w życie regulacjami wspólnoto-
wymi), jak i technicznych, a nawet informatycznych. 

Raport LegalTech 2022 przygotowany przez wydawnictwo C.H. Beck wy-
raźnie wskazuje słabości i niski poziom wiedzy w zakresie nowych technolo-
gii i narzędzi LegalTech polskich prawników. Nieprzypadkowo z danych Eu-
rostatu za 2021 rok wynika, iż Polska znajduje się w ogonku (ba, na podium 
ogonka) w zakresie kompetencji cyfrowych. Praktycznie poza Rumunią 
i Bułgarią wszyscy nas mocno albo bardzo mocno wyprzedzają. Nie lepiej 
jest w zakresie wykorzystania AI (sztucznej inteligencji). Jesteśmy w dobo-
rowym towarzystwie końcówki stawki obok Cypru (nie ma przemysłu), bra-
tanków Węgrów, Słoweńców oraz Łotwy. Dwa razy mniejsze wykorzystanie 
niż średnia europejska, najlepsi są 5 krotnie lepsi od nas…… 

A jak wyglądają kompetencje polskich prawników? Na pytanie co to jest 
Legaltech nie było w stanie w ogóle udzielić odpowiedzi 43 proc. badanych, 
przy czym wśród prawników in-house była to 50 proc. Dla większości poję-
cie to kojarzyło się z systemami informacji prawnej, natomiast zaledwie dla 
¼ z automatyzacją tworzenia pism, czy narzędziami compliance. 

Dla mnie, porównując te dane do prawników z państw o wyższych 
kompetencjach cyfrowych, zaskakujące były wyniki wskazujące na najważ-

PRAWO



16

niejszy obszar LegalTech – 80 proc. ogółu prawników wskazało na podpis 
elektroniczny i aż 90 proc. prawników in-hous. Przy czym zaledwie nieco 
połowa (52 proc) ma kwalifikowany podpis elektroniczny. Dane te wyraźnie 
wskazują, iż polscy prawnicy są opóźnieni do kolegów np. z Holandii czy 
Austrii (gdzie dopuszczono m.in. sporządzanie aktów notarialnych z uży-
ciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) o ponad 10 lat. Tylko po-
łowa prawidłowo podała definicję smart contract. Niestety, tylko 2 proc. an-
kietowanych prawników było świadomych swojego braku wiedzy na temat 
narzędzi informatycznych. I w dalszym ciągu otwierane w kancelariach są 
maile z wirusami, najczęściej malwere. Bardzo niepokojące jest wykorzysty-
wanie poczty elektronicznej w wersji darmowej, której poziom zabezpie-
czeń delikatnie ujmując jest niewielki…. Przyznaje się do tego 62 proc. an-
kietowanych, przy czym z tego 58 proc. ma pocztę w Google, 9 proc. na WP, 
3 proc. nazwa.pl. W dalszym ciągu z serwisów społecznościowych najpopu-
larniejszy jest Facebook (65 proc badanych), Linkedin (42) i długo, długo nic. 

Niestety nie zapytano o blockchain, NFT, tokeny, dokument 3.0, tożsa-
mość cyfrową, kwalifikowane usługi zaufane itd. A szkoda, bo w tym zakre-
sie przygotowujemy w UE potężny pakiet legislacyjny, który będzie obej-
mował także polską przestrzeń prawną. 

lEgISlACYJNE TSUNAMI W ZAKRESIE NOWYCH TECHNOlOgII,  
CZYlI CO NAM SZYKUJE bRUKSElA

W przeciągu najbliższego roku, góra półtora Unia Europejska zamierza 
przyjąć szereg regulacji prawnych dotyczących nowych technologii, które 
to w sposób istotny wpłyną na działalność naszych klientów ale także na 
nas samych. Tylko tytułem przykładu można wskazać na strategię block-
chain i regulacje z nią związane. Na przykład tzw. eIDAS 2 wprowadzają-
cy nową, europejską tożsamość cyfrową tzw. European ID w wirtualnym 
portfelu tożsamości, będący podstawą tzw. dokumentu 3.0. W Polsce je-
steśmy aktualnie na poziomie dokumentu elektronicznego 1.0, czasami 2.0. 
Dokument 3.0 funkcjonuje w rozproszonym rejestrze, a po wejściu w życie 
eIDAS2 będzie mógł być powiązany z domniemaniami prawnymi. Wykorzy-
stanie tokenu (a co za tym idzie definicja DLT, kryptoaktywów, tokenu po-
wiązanego z aktywami, tokenu będącego pieniądzem elektronicznym, czy 
tokenu użytkowego) pojawia się w rozporządzeniu w sprawie rynku krypto-
aktywów (nowe pojęcie, znacznie szersze niż kryptowaluty) COM 2020 593 
final. Prace nad rozporządzeniem DMA (Digital Market Act oraz DSA (Digtal 
Services Act) są już na końcówce, w zakresie finansów pojawi się rozporzą-
dzenie MICA&DLT Infrastructure oraz tzw. DORA. W lipcu prezydencja cze-
ska przedstawiała nowy kompromisowy projekt AI Act (regulujący rozwój 
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sztucznej inteligencji w UE). Nie możemy zapominać o pracach nad Dyrek-
tywą NIS2 zmieniającej reguły cyberbezpieczeństwa, gdzie rola prawnika 
mocno wzrośnie (praktycznie w przypadku incydentu drugi telefon będzie 
do prawnika). Rozszerzony zostanie katalog podmiotów podlegających pod 
przepisy o cyberbezpieczeństwie. Dzisiaj w Polsce mamy ok. 300 CSIRST-ów, 
a po nowelizacji będzie ich kilka tysięcy, a ktoś musi przecież CSIRST obsłu-
żyć prawnie. Czy wreszcie Data Act dopuszczjący wtórne wykorzystywanie 
danych nieosobowych. 

Nasi klienci, już zaczynają zadawać pytania w zakresie nowych regulacji. 
Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 to Europejski Zielony 

Ład, który można osiągnąć tylko przez nowe technologie, Europa na mia-
rę ery cyfrowej (nowe technologie) w tym cyberbezpieczeństwo, zaawan-
sowane umiejętności cyfrowe (np. tworzenie smart contract, powszechne 
wykorzystywanie tokenów i NFT), rozwój AI oraz cyfrowa transformacja ad-
ministracji publicznej poprzez powszechność DLT (rejestru rozproszonego) 
oraz zwiększenie automatyzmu w wydawaniu decyzji (na co już pozwala 
zmieniony niedawno polski k.p.a.) 

To tylko wycinek nowych legislacji przygotowywanych w UE. W Polsce 
od 7 lat nie następują jakieś istotniejsze zmiany legislacyjne na miarę EPU, 
eProtokołu itd. W przeciągu najbliższego 1,5 roku wejdą w życie przepisy 
ustawy o doręczeniach elektronicznych, które nakładają na każdego radcę 
prawnego (nie na kancelarię) posiadania elektronicznej skrzynki do dorę-
czeń (nie mylić z doręczeniami poprzez Portal Informacyjny), a dosłownie 
kilka tygodni temu KPRM przedstawił założenia propozycji zmiany kodeksu 
cywilnego w zakresie formy elektronicznej dopuszczając dla jej spełniania 
podpis osobisty, co tylko powierzchownie wydaje się atrakcyjne, a po głęb-
szej analizie – wywołuje szereg problemów i wątpliwości prawnych. 

ZMIANA ROlI PRAWNIKA
Na świecie (np. w Pekinie ale nie tylko) powstają sądy cyfrowe w peł-

ni elektroniczne (a nie zdigitalizowana tradycyjna procedura), gdzie strony 
przepytywane są przez automat, algorytm przygotowuje orzeczenie, a do-
wody są w pełni cyfrowe i podlegają analizie przez AI. 

W Estonii zostaje uruchomiony sąd, w pełni wydający orzeczenia przez 
algorytm. W Niemczech opracowuje się algorytmy automatycznie tłuma-
czące dokumenty, gdzie tłumaczenie ma walor tłumaczenia przysięgłego. 
W Austrii dopuszczono możliwość potwierdzenia podpisu własnoręczne-
go złożonego na tablecie online (zdalnie i na odległość) przez notariusza, 
a w Meksyku w wymiarze sprawiedliwości wdraża się kilkanaście projektów 
wykorzystujących sztuczną inteligencję. W zakresie ubezpieczeń coraz częś-
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ciej tworzone są smart contract, a Ukraina w trybie pilnym przenosi doku-
menty (dyplomy itd.) w chmurę, aby w przypadku zniszczenia archiwum 
można się było wykazać uprawnieniami. W wielu krajach coraz powszech-
niejsze jest wykorzystanie uczenia maszynowego dla analizy orzeczeń, czy 
też przygotowywania dokumentów. 

Obok tradycyjnych ról prawnika jak radca prawny, adwokat, notariusz, sę-
dzia, prokurator, pojawiają się nowe profesje jak IOD, specjaliści od danych, 
inżynierowie wiedzy prawniczej, inżynierowiezy systemów (prawnicy) oraz 
eksperci od danych czy będący aktualnie na wagę złota specjaliści od cy-
berbezpieczeństwa. Możliwości jest wiele, trzeba je tylko dostrzec. 

ZAMIAST ZAKOńCZENIA
Mając powyższe na uwadze, zamierzam w swoich felietonach przybliżyć 

moim kolegom i koleżankom radcom prawnym powyższe zagadnienia, ale 
także pokazując nowe, jak chociażby w felietonie październikowym Inży-
nierię i algorytmizację prawa (co to takiego) i dlaczego prawnicy nie mogą 
obok tego przejść obojętnie. 

Zapraszam wszystkich chętnych na konferencję naukową na WPIA UŚ 
w dniu 28 września Forum Mediów Elektronicznych (organizowaną przez 
Centrum Cyber Science, ale także przez CBKE Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Uniwersytet Szczeciński, na którym będziemy poruszali tematy i deba-
towali m.in. o cyfrowym sądzie, prawnych aspektach przemysłu 4.0 i konse-
kwencjach uwolnienia danych nieosobowych, tokenizacji procesów w go-
spodarce cyfrowej oraz o cyberbezpieczeństwie. Wyśmienici referenci i tacy 
też dyskutanci. Dla chcących przygotować się na nadchodzącą przyszłość 
zapraszam na dwa kierunki bardzo nowoczesnych studiów podyplomo-
wych Cyber Science: 1. Tokenizacja i automatyzacja w gospodarce cyfrowej 
(aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne) oraz 2. Zarządzanie Cyberbez-
pieczeństwem. Nie mam wątpliwości przyszłość jest już teraz. Tylko się do 
niej przygotujmy. 

Dariusz Szostek 
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DEDYKOWANE, 
NOWOCZESNE STUDIA 

PODYPLOMOWE CYBER SCIENCE 
DLA PRAWNIKÓW

dwa kierunki: 
1. tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej, 

2. zarządzanie cyberbezpieczeństwem. 

tym razem na śląsku

Wyśmienita Rada Programowa:

 dr tadeusz białek (zbP), Wiesław Paluszyński (Pti), michał Kanownik (Pol-
ska cyfrowa), tomasz chomicki (samsung), michał Jaworski (microsoft), 
andrzej dopierała (asseco), prof. uKsW dr hab. marek świerczyński (Rada 
europy), prof. Pś dr hab. inż. Paweł Kasprowski (Politechnika śląska), dr hab. 
Rafał Żelazny (ue Katowice), dr hab. prof. uP bogdan fisher, dr luigi lai, 
mec. Przemysław Rosati (nRa), mec. Xawery Konarski, prof. uś dr hab. da-
riusz szostek (cyber science, euiPo bruksela). 

bloki tematyczne: blok ai, blok blockchain, blok iPR, blok data, blok cyber, 
blok human, blok fintech, blok legaltech. 

Patronat m.in. KRRP, nRa 
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Unia Europejska przygotowała w bieżącej kadencji istotny pakiet zmian legislacyj-
nych, który w niedalekiej przyszłości (część już w 2023 roku) znacząco wpłynie na 
sposób funkcjonowania prawników.  

Zdając sobie sprawę z ogromu zmian regulacyjnych, które opracowywane są obec-
nie w Brukseli, mających na celu wypracowanie globalnych standardów w zakresie 
prawa i gospodarki cyfrowej, Centrum Cyber Science (podmiot utworzony przez 
Uniwersytet Śląski, NASK, Politechnikę Śląską oraz UE Katowice) podjęło działania 
aby wesprzeć prawników, w tym radców prawnych, w przygotowaniu na nowe 
wyzwania. Tym samym opracowane zostały specjalne studia podyplomowe Cyber 
Science na kierunkach 1. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cy-
frowej (aspekty prawne, technologiczne i ekonomiczne) oraz 2. Zarządzanie Cyber-
bezpieczeństwem. 

Studia przeznaczone są m.in. dla prawników pragnących pogłębić swoją wiedzę z 
zakresu nowych technologii takich jak blockchain, Sztuczna Inteligencja, LegalTech, 
FinTech, ale także automatyzacja procesów, smart contract czy cyberbezpieczeń-
stwo. Dodatkowo poprzez zajęcia praktyczne oraz warsztaty uczestnicy będą mieli 
możliwość nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania transformacją cyfrową.  

Moduły zajęć składają się (na wzór angielski oraz amerykański) z komponentów: 
prawnego, technicznego (podstawy dla prawników), ekonomicznego, ale także 
praktycznego (zajęcia prowadzone przez partnerów z biznesu). Wykłady będą w 
formacie VOD, a warsztaty oraz ćwiczenia zostaną przeprowadzone zdalnie. Przewi-
dzianych jest również kilka zjazdów na żywo (konferencja otwierająca studia, zjazd 
wiosenny oraz zjazd letni), a także spotkania w siedzibie Partnerów na zajęciach 
praktycznych. Całość kończy Hackathon w Katowicach. Program studiów został 
skonstruowany w sposób mający na celu przygotowanie prawników  na nadcho-
dzące zmiany. 

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów, ale także Certyfikatu 
Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. W przy-
padku kierunku Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej 
dyplom będzie wydawany przez Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego we współ-
pracy z NASK, PŚ i UE. Dodatkowo wybierając kierunek Tokenizacja i automatyzacja 
procesów w gospodarce cyfrowej (aspekty prawne, technologiczne i ekonomiczne) 
uczestnicy uzyskają dostęp do wszystkich wykładów z zakresu zarządzania cyber-
bezpieczeństwem.

W celu zobrazowania skali nadchodzących zmian  warto już teraz zwrócić szcze-
gólną uwagę na nowelizację Rozporządzenia eIDAS, gdzie tzw. eIDAS2 wprowadza 
nową elektroniczną tożsamość na poziomie UE – European ID w wirtualnym port-
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felu tożsamości, bez konieczności przesyłania danych osobowych do administracji 
czy też przedsiębiorców, które pozostaną w ID wallet. Zmiana ta wymusi stosowanie 
tzw. dokumentu 3.0 funkcjonującego także w rozproszonym rejestrze. Z kolei już w 
czerwcu tego roku Komisja Europejska przyjmie rozporządzenie AI Act określające 
zasady funkcjonowania algorytmów oraz odpowiedzialności za ich wykorzystanie. 
W Unijnej Strategii Blockchain natomiast tokenizację wskazuje się jako podstawowy 
proces gospodarki cyfrowej, a legalne definicje tokenu (powiązanego z kryptoak-
tywami,  bądź będącego tokenem użytkowym itd.) pojawiają się w rozporządzeniu 
(COM 2020 593 final) w sprawie Rynku Kryptoaktywów.  Dodatkowo w  przyszłym 
roku rozpoczyna się również pilotaż wirtualnego Euro funkcjonującego w oparciu o 
token.  Do tego dopracowane jest już rozporządzenie Digital Markets Act oraz Digi-
tal Services Act, MICA&DLT Infrastructure, DORA dla systemu finansowego, a także 
przyjęty przez Komisję Europejską w połowie maja bieżącego roku Data Act. To tyl-
ko część aktów prawnych właśnie przyjmowanych w UE. Nie sposób również pomi-
nąć istotnych propozycji zmian w  zakresie cyberbezpieczeństwa przedstawionych 
w tzw. dyrektywie NIS2, gdzie rozszerzony zostanie  zarówno katalog incydentów 
jak również  grupa podmiotów podlegających pod tę regulację m.in.  administra-
cja publiczna, edukacja, środowisko, IT i komunikacja oraz nowe podsektory takie 
jak energia (kopalnie, energię termalną,) transport, finanse ale także sektor wodny 
(ochrona źródeł, dostawa wody itd.). Podmioty te to często klienci kancelarii adwo-
kackich. W miejsce pojęcia dostawcy usług cyfrowych oraz operatorów kluczowych 
pojawi się natomiast nowa kategoria „podmiotów kluczowych” oraz „podmiotów 
istotnych”, które zostaną rozszerzone także na dostawców usług przetwarzania w 
chmurze, dostawców usług centrów danych oraz jednostki centralnej administracji 
rządowej. W praktyce, po wejściu w życie ww. przepisów, w przypadku incydentu 
cyberbezpieczeństwa, trzeci telefon będzie wykonywany do prawnika…. 
Więcej informacji o studiach przygotowywanych  we współpracy z ZiPSE Polska Cy-
frowa, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Związkiem Banków Polskich, Asse-
co oraz Microsoft i Samsung znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod 
adresem: https://us.edu.pl/centra-badawcze/cyberscience/studia-podyplomowe/

Grupy już potwierdzone. 

      
Zapraszam 

Dyrektor Cyber Science 
dr hab. prof. uś dariusz szostek  
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PRaKtyczne asPeKty PRzyznania PRaWa  
do śWiadczenia PielęGnacyJneGo – WniosKi  
z oRzecznictWa sądóW administRacyJnych

Magdalena gawlikowska
radca prawny 

W niniejszym artykule chciałabym przedstawić wybrane zagadnienia dotyczące 
świadczenia pielęgnacyjnego, które to ze względu na orzecznictwo TK i prakty-
kę orzeczniczą sądów administracyjnych sprawiły, że świadczenie to nabrało od-
miennego kształtu niż wynika z treści przepisów. Przybliżenie tych aspektów może 
okazać się przydatne dla praktyki radcowskiej gdyż literalne brzmienie przepisów 
doprowadza do zupełnie innych wniosków niż kształtuje to praktyka orzecznicza. 
Regulacje te dotyczą sytuacji, w jakich znajduje się wiele rodzin w Polsce, a oparcie 
się wyłącznie na treści przepisów może de facto doprowadzić do powstrzymania 
osób uprawnionych od ubiegania się o należne im wsparcie.

 Kwestia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uregulowana została w art. 17 
i 27 ustawie z dnia 28 lipca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych1, dalej jako: „u.ś.r.”.  
Zasadniczym celem świadczenia pielęgnacyjnego jest „częściowe pokrycie wydat-
ków ponoszonych przez rodzinę w związku z koniecznością zapewnienia opieki i 
pielęgnacji niepełnosprawnemu dziecku lub niepełnosprawnej osobie dorosłej”2. 
Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego pociąga też za sobą objęcie osoby po-
bierającej to świadczenie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz zdro-
wotnym3. Niezależnie od kompensacyjnej funkcji świadczenia pielęgnacyjnego 
dla opiekuna, jego beneficjentem jest niewątpliwie niepełnosprawny członek ro-
dziny mający zapewnioną opiekę osoby najbliższej. Funkcja omawianej instytucji 
jest zatem doniosła, zwłaszcza, że to na państwie ciąży konstytucyjny obowiązek 
opieki i wsparcia rodziny oraz osób niepełnosprawnych (art. 71 ust. 1 i art. 68 ust. 3 

1 t.j.Dz.U.2022.615
2 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych, druk sejmowy nr 

1555/IV kadencja
3 Por. uzasadnienie wyroku TK z 26 czerwca 2019 r., sygn. SK 2/17

PRAWO



PISMO OkręgOwej Izby radców Prawnych w katOwIcach 23

Konstytucji RP4), a opiekun osoby niepełnosprawnej uprawniony do świadczenia 
pielęgnacyjnego przejmuje nijako ten obowiązek na siebie za cenę własnej aktyw-
ności społecznej i zawodowej.  

Pierwszym z istotnych zagadnień w przedstawianym kontekście jest kwestia 
określonej w art. 17 ust. 1b u.ś.r. przesłanki pozytywnej do uzyskania świadczenia 
pielęgnacyjnego, tj. wymogu aby niepełnosprawność podopiecznego powstała 
nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole 
wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

W wyroku TK z 21 października 2015 r., sygn. akt K 38/135 stwierdzono, że art. 17 
ust. 1 b u.ś.r. w zakresie w jakim różnicuje prawo do świadczenia osób sprawujących 
opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w 
tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niegodny 
z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Ponieważ ww. wyrok TK ma charakter zakresowy, cyto-
wany przepis prawa sam w sobie nie został wyeliminowany, ani też – niestety do tej 
pory - znowelizowany w zgodzie z jego treścią. Natomiast skutkiem przywołanego 
wyroku w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształciło się jednolite stano-
wisko, że kryterium momentu powstania niepełnosprawności, jako uniemożliwiające 
uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, utraciło przymiot konstytucyjności i musi 
być pomijane6. Nie mniej jednak oczywistość związania sądów administracyjnych 
orzeczeniem zakresowym TK nie jest już tak jednoznaczna względem organów. 
Niejednokrotnie w swoich rozstrzygnięciach organy zaznaczają, że jakkolwiek mają 
świadomość treści wyroku TK, to jednak stosują literalne brzmienie przepisu z uwagi 
na oblig wynikający z treści art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego7 i usta-
nowionej tam zasady działania organów administracji publicznej na podstawie prze-
pisów prawa. Zatem w praktyce zdarzają się negatywne rozstrzygnięcia organów w 
przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o literal-
ną treść art. 17 ust. 1 b u.ś.r. i warto mieć świadomość, że zaskarżenie takiej decyzji do 
sądu administracyjnego właściwie gwarantuje jej uchylenie.   

Kolejna regulacja, która wymaga omówienia ze względu na jej odmienny od 
literalnego brzmienia kształt, to przewidziana w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a i b u.ś.r. 
przesłanka negatywna do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Jak wskazuje 
treść cyt. wyż przepisu świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba 
sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z ty-
tułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej 
i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, na-

4 Dz.U.1997.78.483
5 Dz.U.2014.1443
6 Por. wyrok NSA z 12 grudnia 2016, sygn. akt I OSK 1614/16, wyrok WSA w Krakowie z 5 paź-

dziernika 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 812/17 
7 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735 ze zm.)
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uczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świad-
czenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o 
którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świad-
czenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

Tymczasem wykształciła się praktyka orzecznicza sądów administracyjnych, która 
w różnych wariantach dopuszcza możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego 
w przypadku gdy opiekun ma ustalone prawo do emerytury lub renty lub pozosta-
łych świadczeń wymienionych w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a i b u.ś.r. Odnotować należy, 
że początkowo sądy administracyjne opowiadały się za stricte językową wykładnią 
omawianego przepisu8 jednak uległo to zasadniczej modyfikacji. Wykształciła się bo-
wiem ugruntowana linia orzecznicza, z której wynika, że powołana regulacja w lite-
ralnym brzmieniu narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Opierając 
się na wykładni systemowej, funkcjonalnej i celowościowej, uznano, że wspólną, rele-
wantną cechą osób, które w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych 
mają otrzymać wsparcie w postaci świadczenia pielęgnacyjnego nie jest to, że nie 
uzyskują żadnych dochodów ale to, że rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania 
osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Argumentowano też, że 
uchwalając w 2003 r. ustawę o świadczeniach rodzinnych ustawodawca wyłączył 
możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, którzy mają prawo 
do określonych świadczeń jednakże wysokość świadczenia pielęgnacyjnego była 
niższa niż ówczesna wysokość najniższej emerytury i innych świadczeń wyłączają-
cych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jak wskazano intencją ustawodawcy 
wprowadzającego to wyłączenie było aby uprawniony opiekun nie pobierał świad-
czenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy otrzymuje świadczenie wyższe. Z czasem 
wartość świadczenia pielęgnacyjnego przekroczyła wartość najniższej emerytury 
(obecnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 2219 zł miesięcznie, a wysokość 
najniższej emerytury 1338,44 zł), a zatem w tych realiach wykładnię art. 17 ust. 5 pkt 
1 lit. a u.ś.r., która pozbawia w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby 
mające ustalone prawo do emerytury w wysokości niższej niż to świadczenie uzna-
no za naruszającą konstytucyjną zasadę równości, sprawiedliwości społecznej oraz 
obowiązku wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych9.

W następstwie powyższego, w orzecznictwie sądów administracyjnych wy-
kształciły się dwa sposoby realizowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

8 Por. wyroki NSA: z 10 lipca 2018 r., sygn. akt I OSK 134/18; z  6 kwietnia 2017 r., sygn. akt I OSK 
2950/15; z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I OSK 3269/15 

9 Por. wyroki NSA: z 5 października 2021 r., sygn. akt I OSK 624/21,  z 30 kwietnia 2020 r. sygn. akt I 
OSK 1546/19,  z 27 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 2375/19;  z 18 czerwca 2020 r. sygn. akt I OSK 254/20; z  
11 sierpnia 2020 r., sygn. akt I OSK 764/20;  z 19 stycznia 2021 r.,  sygn. I OSK 2305/20
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w przypadku gdy opiekun ma już ustalone prawo do emerytury (lub pozostałych 
świadczeń wymienionych w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a i b u.ś.r.). 

Pierwszy z nich przewidywał jednoczesne pobieranie emerytury i świadczenia 
pielęgnacyjnego, przy czym wypłata świadczenia pielęgnacyjnego miała nastę-
pować do wysokości różnicy pomiędzy kwotą faktycznie pobieranej emerytury i 
świadczenia pielęgnacyjnego10. Pogląd ten z czasem podlegał weryfikacji i krytyce 
m.in. z uwagi na sprzeczność takiego rozwiązania z treścią art. 17 ust. 3 u.ś.r., któ-
ry wysokość świadczenia pielęgnacyjnego określa jednoznacznie kwotowo i nie 
pozwala na samodzielne określanie jego wysokości przez organ administracji w 
oparciu o jakiekolwiek przesłanki. Podnoszono też, że ten rodzaj rozwiązania po-
wodowałby komplikacje przy ustalaniu przez organ wysokości należnej wypłaty 
świadczenia w sytuacji otrzymania np. trzynastej emerytury, czy też w zakresie od-
prowadzanych składek na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno - rentowe11.

Drugie stanowisko – które obecnie jest dominujące w orzecznictwie sądów ad-
ministracyjnych – sprowadza się do uznania, że opiekun, który ma ustalone prawo 
do emerytury, nie traci prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jednak musi doko-
nać wyboru, które świadczenie będzie odtąd pobierał12.

Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wskazują na różne sposoby wy-
boru świadczenia. Powołując się na treść art. 27 ust. 5 u.ś.r. oraz art. 95 ust. 1 i art. 96 
ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych13, dalej jako: „u.e.r.f.u.s.” podają, że wybór świadczenia można realizować 
przez zawieszenie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub 
renty rodzinnej na podstawie art. 103 ust. 3 u.e.r.f.u.s. Uznaje się w takim przypadku, 
że skoro zawieszenie prawa do emerytury, renty, czy też świadczenia rodzicielskie-
go uzupełniającego skutkuje wstrzymaniem ich wypłat, to eliminuje się w ten spo-
sób negatywną przesłankę wyłączającą nabycie prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego14. W tym miejscu, w oparciu o art. 9 k.p.a., mocno akcentuje się obowiązek 
organu do pouczenia uprawnionego o wystąpieniu zbiegu prawa do pobierania 
świadczenia pielęgnacyjnego. Zaleca się aby taka informacja była udzielona wów-
czas, gdy postępowanie z wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego 
wykaże, że zachodzą przesłanki umożliwiające uwzględnienie wniosku i jedyną 
przeszkodą jest pobieranie emerytury (tudzież innych świadczeń wymienionych 
w art. 17 ust. 5 pkt 1 u.ś.r.). Podkreśla się przy tym konieczność sprawności działania 

10 Por wyroki NSA: z 30 kwietnia 2020 r., sygn. akt I OSK 1546/19; z 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I 
OSK 757/19; z 8 stycznia 2020 r., sygn. akt I OSK 2392/19   

11 Por. wyrok  NSA z 18 czerwca 2020, sygn. akt I OSK 254/20
12 Por. wyroki NSA: z 18 czerwca 2020 r., sygn. akt I OSK 254/20, z 27 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 

2375/19, z 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt I OSK 764/20, z 5 października 2021 r., sygn. akt I OSK 624/21,
13 Dz.U.2020.53
14 Por. wyroki NSA: z 18 czerwca 2020 r., sygn. akt I OSK 254/20, z 10 maja 2021 r. I OSK 624/21,
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organów, tak aby nie pozostawić osoby uprawnionej bez należnych jej świadczeń 
i przyznać świadczenie korzystniejsze.  

W przypadku ustalonego prawa do zasiłku dla opiekuna osoby wnioskującej 
o świadczenie pielęgnacyjne sądy administracyjne stoją na stanowisku, że nie ma 
potrzeby uprzedniej rezygnacji z przyznanego już świadczenia, tj. przed rozstrzyg-
nięciem w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Wskazuje się na możliwość 
jednoczesnego uchylenia decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 
155 k.p.a. i przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, czy też nawet rozstrzygnięcie 
o tych uprawnieniach w jednej decyzji15. Dopuszczalna jest także możliwość stwier-
dzenia we właściwym trybie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu zasiłku dla opiekuna 
(art. 161 § 1 pkt 1 k.p.a.) i orzeczenia w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego16. 
W orzecznictwie pojawia się również koncepcja wydawania decyzji o przyznaniu 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pod warunkiem zrzeczenia się prawa do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego17 nie mniej jednak nie jest ona dominująca.

W aspekcie odmiennego kształtu instytucji świadczenia pielęgnacyjnego od 
literalnego brzmienia przepisów regulujących to uprawnienie, odnotować też na-
leży wyrok TK z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/1718, w którym uznano, że art. 
17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r. w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne 
nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty z ty-
tułu częściowej niezdolności do pracy, za niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie 
w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. „W uzasadnieniu wyroku Trybunał Kon-
stytucyjny przyjął, że różnicowanie sytuacji prawnej osób rezygnujących z pracy 
w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi w oparciu o przyjęte przez 
ustawodawcę kryterium posiadania przez takie osoby ustalonego prawa do renty 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niedopuszczalne. Prowadzi ono bo-
wiem do wyłączenia opiekunów – rencistów z kręgu podmiotów uprawnionych 
do świadczeń pielęgnacyjnych, pomimo że sytuacja faktyczna takich osób spra-
wujących opiekę nad niepełnosprawnymi (gdy nie podejmują oni zatrudnienia, 
które mogli podjąć przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia rentowego) jest 
tożsama z sytuacją osób zdolnych do pracy, lecz rezygnujących z niej w celu opieki 
nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jednocześnie Trybunał dostrzegł, że realna wy-
sokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy może być zdecydowanie 
niższa niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Z kolei w systemie świadczeń 
rodzinnych brak jest rozwiązania pośredniego, które pozwoliłoby tę sytuację roz-

15 Por. wyrok NSA z 13 lipca 2018 r., sygn. akt I OSK 235/18
16 Por. wyrok NSA z 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt I OSK 300/19; wyrok WSA w Krakowie z 19 listo-

pada 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 805/20
17 Por. wyrok NSA z 21 lutego 2018 r., I OSK 2758/17; z 13 kwietnia 2018 r., I OSK 82/18; z dnia 14 

grudnia 2018 r., I OSK 1939/18; z 19 kwietnia 2019 r., I OSK 300/19
18 Dz.U.2019.1257
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wiązać dzięki np. obniżeniu wysokości przyznanego świadczenia proporcjonalnie 
do wysokości pobieranej renty. Sprzeczna z zasadą równości jest jedynie sytuacja, 
gdy samo przyznanie prawa do takiej renty skutkuje odebraniem świadczenia”19.

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w omawianym zakresie jedno-
znacznie wskazuje proces niwelowania zaniedbań ustawodawcy odnośnie nowe-
lizowania prawa w zgodzie z zapadłymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, 
a także „uaktualniania” norm prawnych, tak aby w obecnych warunkach gospo-
darczych i społecznych nadal spełniało ono założony cel. Zarysowuje się przy tym 
wyraźna tendencja mająca za punkt wyjścia ochronę interesów osób uprawnio-
nych. W dalszej kolejności dopasowuje się sposób działania organów w ramach 
istniejących procedur z naciskiem na pełny obowiązek informacyjny organów w 
celu sprawnego i pełnego poszanowania praw osób spełniających przesłanki do 
uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. 

Poruszone w artykule zagadnienia z zakresu świadczenia pielęgnacyjnego miały 
charakter wybiórczy i nie wyczerpują w pełni problematyki tematu. Niewątpliwie 
tematu do rozważań w aspekcie orzecznictwa sądowoadministracyjnego mogą 
dostarczyć też aspekty podmiotowe prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 
związku przyczynowego  między rezygnacją ubiegającego się z pracy zarobkowej, 
a sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Magdalena gawlikowska

Od Redakcji: autorka jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad-
ministracji KUL na kierunku prawo. W 2007 r. wpisana na listę radców prawnych Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe 
z doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a w 2022 r. 
z administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie starszy 
asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Interesuje się 
psychologią i socjologią oraz prawem dotyczącym kwestii społecznych.

19 Por. wyrok NSA z 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt I OSK 1270/21
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CZEgO NIE WIEMY  
O WARTOŚCIACH W PRAWIE

Dr hab� prof� UŚ
Tomasz Kubalica

Prawo nie jest zawieszone w próżni� Jego powstanie i działanie jest uwa-
runkowane nie tylko przez powołane do tego celu instytucje, lecz również 
przez czynniki pozajurydyczne� Należą do nich kultura, społeczeństwo, po-
lityka, a przede wszystkim stanowiące ich podstawę wartości� Czym są war-
tości w ogóle i w prawie w szczególności? Jaką mają naturę?

Wartości odgrywają kluczową rolę w prawie nie tylko w procesie powstawa-
nia i stosowania prawa, lecz również jako podstawa jego obowiązywania i inter-
pretacji. Wartości stanowią podstawę zarówno treści prawa i w tym sensie moż-
na je traktować jako materialne źródła prawa, jak i determinują jego stosowanie, 
a w szczególności proces jego tworzenia. Prawodawca kreuje przepisy, kierując się 
wyznawanymi wartościami społecznymi, politycznymi, prawnymi i innymi. Także 
organ sądowy lub administracyjny w procesie stosowania prawa dokonuje wielo-
krotnych ocen stanu faktycznego i stanu prawnego sprawy opierając się również 
na uznawanych wartościach prawnych i nie tylko prawnych. Nie są to dowolne 
oceny, lecz mające oparcie w powszechnie uznawanych wartościach.

W tym kontekście Marek Zirk-Sadowski podkreśla zasadniczą rolę, jaką warto-
ści odgrywają w sporach prawnych. Kontrowersje dotyczą bowiem najczęściej nie 
stanu prawnego lub faktycznego, lecz wartości uznawanych przez strony. Należy 
bowiem zadać sobie zasadnicze pytanie: czy porządek prawny nie respektujący 
podstawowych praw człowieka zasługuje na uznanie? Czy formalne ustanowienie 
normy przez prawodawcę sprawia, że staje się ona prawem? Czy też przeciwnie 
norma, aby się stała prawem, musi zawierać w treści określone wartości takie jak 
sprawiedliwość, humanitaryzm, pewność i inne?
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Niezależnie od wartości ogólnoludzkich w tekście prawnym kluczową rolę od-
grywają wartości specyficzne dla regulacji prawnych takie jak własność, wolność, 
dobro wspólne, zrównoważony rozwój, ład przestrzenny, bezpieczeństwo, porzą-
dek publiczny, estetyka przestrzeni i dobra kultury. W tym zbiorze nie może za-
braknąć niezawisłości, która jest szczególnie cenną wartością dla prawników. Nie-
zaangażowanie, możliwość pozostania poza kręgiem wpływów jakiejkolwiek siły 
politycznej są źródłem szacunku społecznego.

Wartości stanowią nie tylko podstawę oceny, czy dane prawo obowiązuje, lecz 
również wpływają na treść jego wykładni. Nawet reguły wykładni językowej stano-
wią wyraz społecznie obowiązującej normy językowej, do której prawnik odwołuje 
się przy interpretacji przepisu. Spośród wszystkich wyrażeń w danym języku nor-
ma językowa jedne wyrażenia wartościuje pozytywnie jako poprawne i dopusz-
czalne a inne odrzuca. Tym bardziej pozajęzykowe reguły wykładni odwołują się 
bezpośrednio do wartości takich jak celowość, spójność, niesprzeczność, a także 
– pewność, sprawiedliwość, praworządność i tak dalej. Okazuje się, że normy praw-
ne są głęboko osadzone w wartościach. Pytanie, czy nawet jeśli istnieją specyficz-
ne wartości prawne, to czy posiadają swoją własną aksjologię.

Wartościami zajmuje się przede wszystkim filozofia wartości (aksjologia). Samo 
ustalenie znaczenia i zdefiniowanie pojęcia wartości jest niezwykle trudne, o ile 
w ogóle jest możliwe. Dzieje się tak, ponieważ wartość stanowi niedefiniowalne 
pojęcie podstawowe takie jak byt, prawda, piękno i inne. Stąd w języku naturalnym 
słowo »wartość« ma wiele znaczeń, choć historycznie pojawiło się stosunkowo nie-
dawno, bo dopiero w XIX wieku. Jedynie co można próbować, to podać wyrażenia 
o zbliżonym znaczeniu takie jak »dobro«, »walor« i inne. Z tym również należy uwa-
żać, bo w filozofii wartości dopuszcza się mówienie o wartościach negatywnych 
(antywartościach) takich jak zło, fałsz, brzydota i inne. Tak szerokiego rozumienia 
wartości nie można uznać za równoznaczne z wymienionymi synonimami, któ-
rych znaczenie ogranicza się do pozytywnie rozumianych wartości, co w dużej 
mierze odpowiada potocznemu rozumieniu tego pojęcia.

Podejmując kwestie wartości, musimy jednak sobie zdawać sprawę z trudności, 
na jakie napotyka sama filozofia wartości. Przedstawia je wybitny polski aksjolog 
Roman Ingarden w pracy pt. Czego nie wiemy o wartościach. Jeśli aksjologia prawa 
ma stanowić osobną dziedzinę, to podstawową kwestią jest wyodrębnienie war-
tości charakterystycznych dla prawa. Na jakiej podstawie wyodrębnimy dziedzinę 
specyficznych dla prawa wartości? Powiedzmy, że kryterium jest pojęcie prawa. To 
jednak nie jest takie łatwe. Inaczej rozumie prawo pozytywista zawężający je do 
usankcjonowanych rozkazów suwerena. Jeszcze bardziej zawęża je realista, który 
ogranicza je do norm rzeczywiście egzekwowanych w orzeczeniach sądowych 
i decyzjach administracyjnych. Pojęcie prawa rozszerza naturalizm prawniczy, który 
zakłada, że istnieje ponadpozytywne prawo naturalne. Jednakże nie tylko samo 
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pojęcie prawa jest wieloznaczne, lecz należy zauważyć, że również prawo jako 
takie stanowi wartość. Wyodrębniając zatem wartości w prawie, musimy również 
prawo zaliczyć do tych wartości, co rodzi ryzyko błędnego koła. Na szczęście nie 
musimy mieć definicji wartości prawnych, żeby mieć o nich pojęcie.

Idąc dalej, nawet jeśli ustalimy dziedzinę aksjologii prawa, to stanie przed nami 
problem formalnej struktury wartości prawnych, a w szczególności istotna kwestia 
będzie związana z problemem „nosiciela” wartości prawnych, czyli tego, co „po-
siada” wartość prawną. Chodzi o to, że wartości nie funkcjonują w oderwaniu, lecz 
zawsze w ten sposób, że czemuś są przypisane. W tym sensie materialny obiekt 
taki jak obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” jest nosicielem wartości arty-
stycznej, estetycznej i kulturowej. Pytając o wartości prawne, musimy zastanowić 
się, czym jest ich nosiciel. Wydawałoby się, że powinien być to przepis prawa ro-
zumiany jako konkretny tekst prawny. Konkretnemu przepisowi możemy przypisać 
wartości spójności, celowości i tak dalej. Jednak co to będzie, jak zmieni postać 
po przetłumaczeniu go na inny język, na przykład angielski. Czy straci swą war-
tość? Przestanie być celowy, sprawiedliwy i tak dalej? Raczej nie. Zmianie ulegnie 
sam tekst będący nosicielem treści i wartości. Więc może nosicielem jest sam sens 
unormowania, czyli norma prawna?

Zresztą kwestia sposobu istnienia wartości ma swój ciąg dalszy. Okazuje się, że 
trudno potraktować normy – nie tylko prawne – jako byty istniejące tak jak fakty 
empiryczne. Opis faktów mówi o tym, co zaistniało i podlega zasadzie przyczy-
nowości, natomiast norma nie tylko wskazuje pożądany, choć nieistniejący stan, 
lecz przede wszystkim nie opiera się na zasadzie przyczynowości w zwykłym tego 
słowa znaczeniu. Stąd popularne w naukach prawnych rozdzielenie bytu i powin-
ności (wartości).

Kolejny problem wiąże się z hierarchią wartości. Wiemy, że wartości występują 
w strukturach uhierarchizowanych, to znaczy jedne są wyższe a inne niższe. Na 
przykład wartość, jaką ma własność, uznajemy w sytuacji zagrożenia wartości życia 
lub zdrowia za wartość niższą niż właśnie wartości życia lub zdrowia. Nie wiemy 
jednak dobrze, co stanowi podstawę różnic w „wysokości“ między wartościami, 
a w szczególności, czy da się ustalić niezmienną hierarchię między nimi? Proble-
mem jest również, czy istnieje w prawie coś w rodzaju wartości najwyższej (sum-
mum bonum)? Jeśli wartość życia bywa wyższa w naszej hierarchii od wartości 
własności, to czy może być potraktowana jako wartość najwyższa?

Kolejna ważna kwestia dla prawa to autonomia wartości. Czy istnieją „autonomicz-
ne” wartości w prawie? Jest to sprawa wydaje się niezwykle doniosła w kontekście 
obecnej dyskusji nad niezawisłością sądów. W filozofii wartości zwykle odróżnia się 
wartości autonomiczne od wartości heteronomicznych. Pierwsze stanowią wartości 
niezależne od innych, na przykład prawda, dobro, piękno. Wartości heteronomiczne 
są zależne od innych wartości, na przykład wspomniana już własność.
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Zasadniczą sprawą do rozważenia jest problem „obiektywności” wartości praw-
nych. Jest to sprawa natury wartości: czym jest wartość i jaki jest jej charakter? 
Czy wartości są obiektywne i istnieją niezależnie od nas? Jeśli jednak prawo ma 
tylko wartość obiektywną, to oznaczać może, że nie ma potrzeby angażować się 
osobiście na rzecz wspierania zawartych w nich dążeń. Niewłaściwe rozumienie 
obiektywności uwalnia od poczucia odpowiedzialności i powoduje, że wartości 
umierają. Dlatego wydaje się, że wartości muszą być w jakimś sensie subiektywne; 
muszą być naszymi wartościami. Kwestia subiektywności wartości prowadzi rów-
nież do pytania o genezę wartości, jakie są źródła i psychospołeczne mechanizmy 
powstawania wartości.

Niezależnie od tego należy zastanowić się nad możliwością wartości nega-
tywnych, na przykład bezprawia, korupcji, których oczywiście chcemy unikać. Po-
tocznie wartości rozumiemy w sensie pozytywnym, jednak aksjologia podsuwa 
szerokie rozumienie wartości, pozwalające na rozróżnienie wartości pozytywnych 
i negatywnych. Jednakże samo pojęcie wartości w sensie pozytywnym jest już 
wystarczająco abstrakcyjne i dlatego należy zadać jeszcze raz pytanie, czy wartości 
w ogóle istnieją. Pytanie to tylko brzmi jak przesadna prowokacja, albowiem są 
w filozofii wartości dobrze uzasadnione stanowiska odmawiające wartościom real-
nej egzystencji i przyznające im odmienny status aksjologiczny „ważności”.

Podsumowując można powiedzieć, że z jednej strony prawo zawiera właści-
wy sobie system wartości, z drugiej strony samo jest wartością. Prawo opiera się 
na wartościach, które są urzeczywistniane w procesie tworzenia, interpretowania, 
rozstrzygania i decydowania. Osobną kwestią jest przestrzeganie prawa, które za-
leży głównie od tego, czy prawo ma wartość dla obywateli i jak ono tę wartość 
uzyskało.

Tomasz Kubalica

Warto doczytać:
R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] Przeżycie, dzieło, wartość, Wydaw-

nictwo Literackie, Kraków 1966, s. 83–127.
M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.
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O SZCZęŚCIU I NIESZCZęŚCIU
Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swą rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada - powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.
    William Shakespeare „Makbet”

Podobno koło każdego z nas przejeżdża przynajmniej raz w życiu złota kareta – trzeba 
tylko ją rozpoznać i do niej wskoczyć, innymi słowy „chwytaj okazję za lok, zanim się do 
ciebie odwróci plecami”.1 Można więc powiedzieć, iż każdy z nas ma szansę na szczęście, 
tylko musi je dostrzec i mieć stosowne warunki aby je wykorzystać. Wiele czynników o 
tym decyduje, między innymi osobowość, stan psychiczny, wiedza czy inteligencja. 

Jednak gdybyśmy wiedzieli co dla nas jest najlepsze, czy moglibyśmy dokonać traf-
nego wyboru? Dopiero czas pokazuje nam (choć nie zawsze), co byłoby dla nas naj-
lepsze. Jest to temat często spotykany w literaturze czy filmie – co by było, gdybyśmy 
mogli przeżyć swoje życie jeszcze raz, czy w innej rzeczywistości dokonalibyśmy takich 
samych, czy też innych wyborów, których skutki byłyby takie same? Przykładem jest 
powieść Luigi Pirandello „Świętej pamięci Mattia Pascal”2. Tytułowy Mattia Pascal przytło-
czony złą sytuacją finansową, swarami rodzinnymi i konfliktem z żoną nosi się z zamia-
rem samobójstwa, jednak w ostatniej chwili rezygnuje i wsiada do pociągu do Monte 
Carlo, gdzie wygrywa w kasynie wielką sumę pieniędzy. Kilka dni później,  ku jego za-
skoczeniu dowiaduje się z prasy, iż zginął i został pochowany… Postanawia więc zacząć 
„nowe życie”… Ponieważ mamy okres wakacyjny, a więc dysponujemy większą ilością 
wolnego czasu, może warto do niej sięgnąć?

1 Przysłowie angielskie.
2 Znana też pod tytułem „Nieboszczyk Mattia Pascal”. Film z 1985 r. (w roli tytułowej Marcello 

Mastroianni)  nosił tytuł  „Dwa życia Mateusza Pascala”.

WITRYNA MYŚLI
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WybóR PostęPoWania
Podobno dokonując wyborów życiowych optymalizujemy swoje decyzje, jednak po-

nieważ nie znamy przyszłości o ich trafności możemy się przekonać dopiero po jakimś 
czasie. Stąd często „po szkodzie” rozważamy „co by było, gdyby” tworząc alternatywną 
rzeczywistość. Jednakże dokonując ciągłych wyborów tak w drobnych, jak i istotnych ży-
ciowo sprawach, będąc nimi przytłoczeni, nie zawsze kierujemy sią rozsądkiem.

Wiedza o otaczającym nas świecie tylko z pozoru ułatwia nam dokonywanie wybo-
rów. Dochodzą do tego jeszcze nasze emocje, zaszłości historyczne (historia naszego 
życia), doświadczenie, odporność na stres i wiele jeszcze innych elementów …

„Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała 
się prawem powszechnym” – ta myśl Immanuela Kanta, tylko z pozoru pozwala nam na 
podjęcie prawidłowych/moralnych decyzji. Kant uważał, że moralne jest to, co wynika 
z obowiązku – jeśli więc to co robimy nie wynika z obowiązku, to może być naganne 
moralnie, jeśli jest w sprzeczności z ciążącymi obowiązkami – wtedy nasz wybór jest 
niemoralny/zły. Jeśli jednak człowiek nie jest wolny, a jego życie jest zdeterminowane, 
to czy wtedy można mu przypisać „zły wybór”?

Nasze władze poznawcze w toku edukacji są doskonalone, jednak nie zawsze po-
zwalają nam na podjęcie trafnej decyzji, nawet w uprawianej przez nas dziedzinie. Gdy-
by tak było, to profesorowie specjaliści od rynków finansowych byliby miliarderami, a 
najwybitniejsi profesorowie prawa zasiadaliby w najważniejszych sądach w państwie. 
Profesorowie dziennikarstwa wydawaliby najbardziej znaczące wielonakładowe gaze-
ty, a laureatami Nagrody Nobla byliby tylko profesorowie filologii. Jak wiemy koncepcja 
rządów mędrców (Platon) się nie sprawdza. I może, że tak jest, to bardzo dla nas dobrze! 

„uRodzone ofiaRy” i „uRodzeni szczęściaRze”
Wiktymologia, czyli nauka o ofiarach przestępstw pozwala nam na wytypowanie 

osób, które z dużym prawdopodobieństwem mogą stać się ofiarami, czyli osobami 
pokrzywdzonymi przez przestępstwo. Wprowadzono tu pojęcie „osobowości ofiary” – 
wyróżnia się osobowość obiektywną (społeczne i biologiczne cechy), czyli taki zestaw 
elementów jak  wiek, płeć, sytuacja materialna, wykształcenie, wykonywany zawód itp. 
oraz osobowość subiektywną – w szczególności predyspozycje psychiczne oraz ak-
ceptowany przez jednostkę system wartości (niektórzy nazywają to predyspozycjami 
moralnymi). Można więc powiedzieć, iż bycie pokrzywdzonym zostało zdeterminowa-
ne przez określone czynniki – często od nas niezależne. Łączy się to z koncepcją nagan-
nego przyczynienia się pokrzywdzonego do przestępstwa. 

Trudno jest jednak odwrócić sytuację, to jest znaleźć cechy tak obiektywne jak i 
subiektywne, które z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością gwarantowa-
łyby odniesienie przez nas sukcesu. Oczywiście sukces zawodowy czy finansowy nie 
jest gwarancją szczęśliwego życia, ale niewątpliwie w tym jest pomocny. 
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Na ekrany właśnie wszedł film „Stracone złudzenia” ekranizacja cyklu3 powieści Ho-
noriusza Balzaca w ramach „Księgi drugiej - Sceny z życia prowincji”. Pokazuje on nam 
jak zrobić karierę, czyli osiągnąć sukces – i chociaż rzecz dotyczy XIX-wiecznej Francji 
można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż nic się od tego czasu nie zmieniło, 
nihil novi sub sole.

Warto też przypomnieć tu jedną z książek profesora Cyryla Northcote Parkinsona4 
„Jak zrobić karierę”. Tytuł wydaje się intrygujący. Pytanie jednak, czy można potrakto-
wać dzisiaj do końca poważnie autora, który radzi młodym absolwentom studiów, iż 
aby zrobić karierę winni dokonać przede wszystkim wyboru „odpowiedniego teścia” 
– to jakich mamy rodziców jest bowiem od nas niezależne, ale teścia (należy rozumieć, 
że wpływowego) możemy sobie przecież wybrać. Parkinson, w ramach równoupraw-
nienia nie dostrzega teściowej, która także może być osobą wpływową. Część (mam 
nadzieję, iż niewielka) młodych ludzi wkraczając w dorosłe życie zawiera przecież mał-
żeństwa „z rozsądku”. Przeglądając  plotkarskie portale można też dostrzec, iż nauki C.N. 
Parkinsona zostały zaaprobowane w wielu środowiskach, nie tylko artystycznych.

mieć szczęście
„Udało mi się”, „miałem szczęście” czy „przypadkiem trafiłem” – takie zwroty czasami 

słyszymy na korytarzach sądowych. Gdy mówią to prawnicy, to tylko w swoim gronie – 
w żadnym wypadku przy klientach. Wynika z tego, że czasem wygrana procesu zależy 
niekoniecznie od naszej wiedzy czy przedstawionej argumentacji, lecz od „szczęśliwe-
go trafu”. Takim szczęśliwym przypadkiem może być np. skład sądu. Każdy z nas – w 
tym także sędziowie - ma określoną historię życia/doświadczenie i preferencje. Wyni-
ka to z wielu badań (nie tylko polskich). Sędzia mający córkę w wieku pokrzywdzonej 
przez gwałt nieletniej będzie najczęściej bardziej rygorystyczny od sędziego kawalera. 
Pani sędzia po rozwodzie wychowująca samotnie dwójkę dzieci nie będzie pobłażliwa 
dla uchylającego się od płacenia alimentów. Każdy z nas ma swoje słabości i cytując kla-
syczny film – Pół żartem, pół serio -  „nikt nie jest doskonały”. Czasem, choćbyśmy chcieli 
postąpić jak  najlepiej (najsprawiedliwiej), to nie zawsze nam to wychodzi.

Czasami spotykamy się  z argumentacją – tym razem wobec klientów-  również odwo-
łującą się do szczęścia a właściwie do nieszczęścia: „miał pan pecha, trafił pan  na sędziego 
X.”, nie miał pan szczęścia, bo sądził Y.” czy „tak się złożyło, że sądził Z., a on  wiadomo…”. 

Jak przeanalizujemy  zasłyszane w kuluarach/korytarzach  rozmowy, to jeśli mówimy o 
szczęściu, to wiążemy je z własną osobą, a jeśli o pechu (nieszczęściu) to miał go klient… 
To oczywiste, nikt z nas nie chce być przecież Jonaszem… Jeszcze klienci się dowiedzą i 
co wtedy? 

Myślenie magiczne dalej pokutuje.
Aleksander Chmiel

3 „Dwaj poeci”, „Wielki człowiek z prowincji w Paryżu”, „Cierpienia wynalazcy”
4 To ten, który stworzył „Prawo Parkinsona”
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Zagadnienie rozdrabniania roszczeń 
jest w piśmiennictwie przedmiotem 
żywej dyskusji od wielu dziesięcioleci. 
Interesującą analizę poglądów doktryny 
i orzecznictwa w tej kwestii przedstawił 
Wiktor Iwański w artykule Postępowanie 
cywilne: Co dalej z praktyką rozdrabniania 
roszczeń? (Dziennik Gazeta Prawna z 4 
lutego 2020 r.). Autor stwierdza w nim 
między innymi, że „postępowania o 
część wymagalnego świadczenia bądź 
o jedno z wymagalnych świadczeń 
okresowych są masowo wszczynane” i 
wskazuje, że „przyczyny takiego stanu 
rzeczy mogą być różne: powód zyskuje 
możliwość sprawdzenia swojego rosz-
czenia bez ryzyka ponoszenia opłaty 
sądowej jak za żądanie obejmujące 
całość żądania; może po wygranej sfi-
nansować proces o dalszą część świad-
czenia; po sukcesie w postępowaniu 
częściowym może skłaniać przeciwnika 
do polubownego rozwiązania sporu; 
pierwsze orzeczenie częściowe może 
być niekasacyjne itp.”.

Zupełnie odmiennymi motywami 
kierował się jeden z radców prawnych 
naszej Izby, który postanowił z rozdrob-
nienia roszczenia reprezentowanego 
przez niego z urzędu powoda uczynić 
źródło łatwego i pokaźnego zarobku – 

w przypadku wygrania procesów kosz-
tem pozwanego, a w razie ich przegra-
nia kosztem Skarbu Państwa.

Przewodniczący Wydziału Cywilne-
go Sądu Rejonowego w X. oraz Prze-
wodniczący Wydziału Cywilnego Sądu 
Okręgowego w Y. zwrócili się z pismami 
do Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Katowicach, w których zawiadomili o 
podejrzeniu popełnienia przez rzeczo-
nego radcę prawnego deliktów dyscy-
plinarnych, polegających na złożeniu 
przez niego – jako ustanowionego z 
urzędu pełnomocnika powoda – wielu 
pozwów o jednakowej treści, w opar-
ciu o taką samą podstawę faktyczną i 
prawną oraz przy posłużeniu się takimi 
samymi dowodami, wraz z wnioskami 
o zasądzenie kosztów pomocy praw-
nej świadczonej z urzędu w każdej ze 
spraw. 

W wyniku podjętych czynności 
Rzecznik Dyscyplinarny, a następnie 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w 
Katowicach ustalił, że obwiniony świad-
czył stałą obsługę prawną „N.” Sp. z o.o., 
a także wykonywał na jej rzecz czyn-
ności faktyczne w zakresie zarządzania. 
Wspólnikami i członkami zarządu tej 
spółki były osoby bliskie obwinionemu 
– jego trzej bracia oraz żona jednego 

r� pr� borysław Madeja
Przewodniczący Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego
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z nich. Wcześniej obwiniony doradzał 
również powodowi w jego różnych 
sprawach wymagających pomocy 
prawnej. Powód miał zostać zatrudnio-
ny w „N.” Sp. z o.o. w charakterze kie-
rownika jej zamiejscowego oddziału i 
prowadził w tej sprawie pertraktacje z 
jednym z braci obwinionego. Do zawar-
cia umowy o pracę ostatecznie nie do-
szło. W ocenie powoda umowa ta zo-
stała jednak zawarta w formie ustnej, a 
strony miały tylko potwierdzić warunki 
zatrudnienia na piśmie, od czego zarząd 
„N.” Sp. z o.o. – zdaniem powoda – bez-
podstawnie się uchylał.

Powód zgłosił się do obwinionego 
twierdząc, że został oszukany przez jego 
brata reprezentującego „N.” Sp. z o.o., w 
wyniku czego doznał poważnej szkody 
w postaci utraconych korzyści, spodzie-
wanych z obiecanego mu wynagrodze-
nia za pracę, którego wysokość mogła 
rzekomo wynosić nawet 50.000 złotych 
miesięcznie, a umowa o pracę miała 
zostać zawarta na 10 lat. Obwiniony za-
lecił powodowi wystąpienie przeciwko 
„N.” Sp. z o.o. na drogę postępowania 
sądowego i w tym celu przygotował 
mu wniosek o zwolnienie z kosztów 
sądowych oraz o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu, sam redagując jego 
treść i wskazując siebie jako kandydata 
na tegoż pełnomocnika. 

Wartość dochodzonego roszczenia 
odszkodowawczego została oszacowa-
na na kwotę 7.872.000 zł. Obwiniony – 
po ustanowieniu go pełnomocnikiem 
powoda z urzędu – skierował do Sądu 
Rejonowego w X. 36 jednorodnych 
pozwów, każdy o zapłatę kwoty 51.000 

złotych, wskazując we wszystkich spra-
wach na te same podstawy faktyczne 
i prawne oraz na te same dowody, no-
tabene ograniczone jedynie do prze-
słuchania stron. Uzasadnienie pozwu 
składało się z 7 zdań. Ponadto obwinio-
ny skierował do Sądu Okręgowego w Y. 
13 pozwów tej samej treści, z czego 12 
o zapłatę kwot po 78.000 złotych i je-
den o zapłatę kwoty 5.100.000 złotych. 
We wszystkich 49 pozwach obwiniony 
domagał się przyznania mu kosztów 
pomocy prawnej świadczonej z urzędu 
według norm przepisanych. 

Gdyby obwiniony złożył jeden po-
zew, w którym wartość przedmiotu 
sporu opiewałaby na całe dochodzone 
roszczenie, mógłby liczyć na zasądze-
nie na jego rzecz kwoty w wysokości 
16.600 zł powiększonej o VAT (§ 8 pkt 9 
w zw. z § 4 ust. 3 rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 3 paździer-
nika 2016 r. w sprawie ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej 
pomocy prawnej świadczonej przez 
radcę prawnego z urzędu). Rozdrabnia-
jąc roszczenie obwiniony spodziewał 
się natomiast otrzymać – oprócz wska-
zanej powyżej kwoty 16.600 zł plus VAT 
z tytułu zastępstwa procesowego w 
sprawie o 5.100.000 zł – po 3.600 zł plus 
VAT za każdą z 48 pozostałych spraw, co 
dałoby sumę 189.400 zł plus VAT. Suma 
ta mogłaby wzrosnąć w przypadku 
wniesienia przez obwinionego apela-
cji od wyroków, co wydaje się wysoce 
prawdopodobne, gdyż – jak sam póź-
niej wyjaśniał – miał świadomość, iż ma-
teriał dowodowy, a w istocie jego brak, 
nie daje szans na uzyskanie pozytywne-
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go dla powoda rozstrzygnięcia. Wów-
czas obwiniony otrzymałby od Skarbu 
Państwa łączną kwotę wynoszącą pra-
wie 300.000 zł plus VAT. 

Po wszczęciu dochodzenia przez 
Rzecznika Dyscyplinarnego obwinio-
ny cofnął część wniesionych pozwów, 
a pozostałe pozwy zostały zwrócone 
przez sądy. 

W toku postępowania przed Okrę-
gowym Sądem Dyscyplinarnym obwi-
niony przyznał, że to on był inicjatorem 
rozdrobnienia roszczenia i skierowania 
do sądów tak dużej liczby jednorod-
nych pozwów oraz że był przekonany, 
iż spraw tych nie wygra. Przyjęta przez 
obwinionego linia obrony okazała się 
jednak sprzeczna z zebranym w sprawie 
materiałem dowodowym oraz z do-
świadczeniem życiowym i zasadami lo-
giki. Obwiniony wyjaśnił bowiem, że nie 
zamierzał dochodzić kosztów zastęp-
stwa procesowego, a przyczyną złoże-
nia pozwów był tylko zamiar wywarcia 
presji na brata, aby w imieniu „N.” Sp. z 
o.o. zawarł z powodem ugodę zaspoka-
jającą jego żądania. Według obwinione-
go pozwy miały zostać zamienione na 
zawezwania do prób ugodowych. 

Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom. 
Jak podkreślił w uzasadnieniu orzecze-
nia, gdyby obwiniony nie chciał uzyskać 
środków z tytułu kosztów zastępstwa 
procesowego, nie złożyłby do sądów 
wniosków w tym przedmiocie. Zawez-
wanie do próby ugodowej po złożeniu 
pozwu nie ma żadnego sensu proce-
sowego. Skuteczność rzekomo zamie-
rzonego efektu psychologicznego w 
postaci przestraszenia brata była wy-

soce wątpliwa, w szczególności wobec 
faktu, iż „N.” Sp. z o.o. znajdowała się w 
słabej kondycji finansowej – koszty za-
stępstwa procesowego, wobec praw-
dopodobnej nieskuteczności egzekucji 
wobec spółki i tak musiałyby obciążyć 
Skarb Państwa, a nie spółkę, członków 
jej organów czy wspólników. Ponad-
to twierdzenia obwinionego upadały 
wobec okoliczności, że swoje działania 
podjął w warunkach oczywistego kon-
fliktu interesów.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał 
obwinionego winnym zarzucanych mu 
czynów i wymierzył mu karę łączną za-
wieszenia prawa do wykonywania za-
wodu radcy prawnego na czas 2 lat i 6 
miesięcy oraz dodatkowo łączny zakaz 
wykonywania patronatu na czas 5 lat.

W ocenie Sądu obwiniony dopuścił 
się naruszenia następujących przepisów 
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego:

art. 11: Radca prawny obowiązany 
jest dbać o godność zawodu nie tylko 
przy wykonywaniu czynności zawo-
dowych, ale również w działalności 
publicznej i w życiu prywatnym. Na-
ruszeniem godności zawodu radcy 
prawnego jest w szczególności takie 
postępowanie radcy prawnego, które 
mogłoby zdyskredytować go w opinii 
publicznej lub podważyć zaufanie do 
zawodu radcy prawnego;

art. 25 ust. 1: Radca prawny nie może 
zajmować się sprawami ani w jakikol-
wiek sposób uczestniczyć w czynnoś-
ciach, które ograniczałyby jego nieza-
leżność, uwłaczały godności zawodu, 
podważały do niego zaufanie albo gro-
ziły naruszeniem tajemnicy zawodowej;
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art. 26 ust. 1: Radca prawny nie może 
świadczyć pomocy prawnej, jeżeli wy-
konywanie czynności zawodowych 
naruszałoby tajemnicę zawodową lub 
stwarzało znaczne zagrożenie jej naru-
szenia, ograniczenia jego niezależności, 
albo gdy posiadana przez niego wiedza 
o sprawach innego klienta lub osób, na 
rzecz których uprzednio wykonywał 
czynności zawodowe, dawałaby klien-
towi nieuzasadnioną przewagę;

art. 27 pkt 5: Radca prawny nie może 
udzielić pomocy prawnej, jeżeli był 
albo pozostaje w bliskich stosunkach z 
przeciwnikiem swojego klienta lub oso-
bą zainteresowaną niekorzystnym dla 
klienta rozstrzygnięciem sprawy;

art. 28: Radca prawny nie może być 
obrońcą lub pełnomocnikiem klientów, 
jeżeli ich interesy są sprzeczne w tej sa-
mej sprawie lub sprawie z nią związanej. 
Radca prawny nie może być obrońcą 
lub pełnomocnikiem klienta, jeżeli prze-
ciwnik klienta jest również jego klien-
tem w jakiejkolwiek sprawie. Radca 
prawny nie może być obrońcą lub peł-
nomocnikiem klienta, którego interesy 
są sprzeczne z interesami osób, na rzecz 
których radca prawny uprzednio wyko-
nywał czynności zawodowe w tej samej 
sprawie lub w sprawie z nią związanej;

art. 29 ust 1 pkt 1: Radcy prawnemu 
nie wolno doradzać klientowi, którego 
interesy są sprzeczne z interesami in-
nego klienta w tej samej sprawie lub w 
sprawie z nią związanej; 

art. 30 ust. 1: Radca prawny nie może 
świadczyć pomocy prawnej klientowi, 
jeżeli w danej sprawie lub sprawie z nią 
związanej pomiędzy klientem a radcą 

prawnym istnieje sprzeczność intere-
sów lub znaczne ryzyko jej wystąpie-
nia, a także jeżeli czynności zawodo-
we dotyczą osoby lub majątku radcy 
prawnego albo osoby mu najbliższej, 
chyba że czynność odnosi się do 
wspólnych z klientem roszczeń, działań 
lub interesów.

Sąd nie miał wątpliwości, iż obwinio-
ny dopuścił się zarzucanych mu czy-
nów wyłącznie w celu osiągnięcia zysku 
i otrzymania docelowo ze Skarbu Pań-
stwa świadczeń związanych z kosztami 
pomocy prawnej świadczonej z urzędu. 
Złożone przez niego pozwy nie miały 
jakichkolwiek szans powodzenia, nie 
broniły się dowodowo ani argumenta-
cyjnie, a wartość dochodzonych rosz-
czeń nie została jakkolwiek wykazana. 

Obwiniony w dużej mierze prowa-
dził interesy „N.” Sp. z o.o., występował 
w jej imieniu przed organami i sądami, 
prowadził rekrutację pracowników, a 
także podejmował czynności faktycz-
ne mieszczące się w sferze zarządzania 
nią. Osobami powiązanymi z tą spółką 
byli bliscy obwinionego. Zdaniem Sądu 
obwiniony usiłował wykorzystać okazję 
ku temu, aby uzyskać łatwe dla siebie 
świadczenie, prokurując spór na grun-
cie całkowicie nierealnym. 

Jak podkreślił Sąd w uzasadnieniu 
orzeczenia, obwiniony swoim dzia-
łaniem w sposób rażący naruszył 
godność zawodu, narażając wizeru-
nek swój jako radcy prawnego oraz 
korporacji radcowskiej na uszczerbek 
w stopniu znacznym, w szczególno-
ści wobec sądów, gdzie zastosował 
praktyki całkowicie nieprzystające do 

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY
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zawodu zaufania publicznego. Swoim 
czynem, nakierowanym na chęć nie-
usprawiedliwionego zysku, zdyskre-
dytował siebie wobec sądów rozpo-
znających sprawy, czego dowodem 
jest treść zawiadomień, które zostały 
przez te sądy skierowane do OIRP.

Obwiniony nie dość, że podważył 
zaufanie do siebie jako radcy prawnego 
oraz podjął czynności uwłaczające god-
ności zawodu, to jeszcze przedsięwziął 
działania, które w realny sposób groziły 
ujawnieniem tajemnicy zawodowej – 
zarówno spółki „N.” wobec powoda, jak 
i powoda wobec spółki „N.”. 

Obwiniony naruszył kategoryczny 
zakaz podjęcia się pomocy prawnej 
w sytuacji, gdy pozostawał w bliskich 
stosunkach z przeciwnikiem swojego 
klienta i osobami zainteresowanymi nie-
korzystnym dla klienta rozstrzygnięciem 
sprawy. W jednym czasie doradzał klien-
tom, których interesy były sprzeczne. 
Sprzeczność ta jest oczywista i dostrze-
galna dla każdego bez konieczności dal-
szej szczegółowej analizy. 

Sąd podkreślił również, że fakt nie-
powstania po stronie „N.” Sp. z o.o. 
szkody w następstwie czynności pod-
jętych przez obwinionego nie ma żad-
nego znaczenia z punktu widzenia 
przepisów stanowiących podstawę 
orzekania w sprawie, albowiem żaden 
z tych przepisów nie statuuje zaistnie-
nia szkody jako warunku odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej. 

Uzasadniając wymiar orzeczonej 
kary Sąd wskazał na wysoki stopień 
winy obwinionego oraz wysoki sto-
pień społecznej szkodliwości jego czy-

nów. Obwiniony dopuścił się rażącego 
naruszenia co najmniej siedmiu prze-
pisów KERP, co dobitnie obrazuje skalę 
popełnionych deliktów. Sąd nie do-
patrzył się jakichkolwiek okoliczności, 
które pozwoliłby na wymierzenie kary 
łagodniejszej. Na żadnym etapie postę-
powania obwiniony nie wykazał skru-
chy, a jedynie próbował poszukiwać 
usprawiedliwienia dla swoich nagan-
nych zachowań, tłumacząc je w absur-
dalny i tylko sobie zrozumiały sposób. 
Zdaniem Sądu wypływa stąd wniosek, 
że przeprowadzone postępowanie nie 
doprowadziło obwinionego do żadnej 
refleksji i powinien on odczuć dolegli-
we konsekwencje swojego zachowa-
nia, w szczególności mając na uwadze 
prewencyjny charakter kary. Sąd nie 
dostrzegł, aby postępowanie i postawa 
obwinionego rokowały, iż nie popełni 
on kolejnych deliktów dyscyplinarnych 
w przyszłości. Upomnienie, nagana lub 
kara pieniężna nie spełniłyby w ocenie 
Sądu celów kary, w szczególności w za-
kresie zapobieżenia powrotowi obwi-
nionego do działań takich, jak objęte 
orzeczeniem. 

Od powyższego orzeczenia obwinio-
ny odwołał się. Wyższy Sąd Dyscyplinar-
ny utrzymał w mocy zaskarżone orze-
czenie, w pełni podzielając stanowisko 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 
zarówno co do ustaleń faktycznych, jak 
i prawnej oceny czynów obwinionego 
oraz wymiaru kary.

Wniesioną przez obwinionego kasa-
cję od orzeczenia WSD Sąd Najwyższy 
oddalił jako oczywiście bezzasadną.

 borysław Madeja
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Wspominany już w moich felietonach 
Francis Fukuyama po upadku systemu 
komunistycznego w słynnym eseju 
z 1989 r. ogłosił koniec historii (The End 
of History and the Last Man), a wraz z nim 
kres konfliktów między wielkimi syste-
mami politycznymi oraz powszechne, 
wszechświatowe panowanie liberalnej 
demokracji, w ramach której działać 
będą wolni i świadomi swojej wolności 
obywatele. Nie ukrywam, że już w tym 
momencie zapaliła mi się w mózgu czer-
wona lampka, a sygnał alarmowy rozległ 
się, gdy doczytałem, że ludzie to isto-
ty racjonalne, dążące do samorealizacji 
w możliwie efektywny sposób. Te lamp-
ki i sygnały były reakcją na najprostszą 
obserwację zachowań współobywateli; 
w ślad za prof. Radosławem Markowskim: 
patologicznie sprywatyzowanego społe-
czeństwa o niskim kapitale społecznym, 
brakiem rozumienia dobra publicznego, 
pozbawionego kultury kontraktu. Elek-
toratu prawego i sprawiedliwego zbyt 
tępego, by pojąć, że publiczne elementy 
jego otoczenia, cała infrastruktura, żłobki, 
edukacja, służba zdrowia, poziom kultu-
rowej oferty, jakość prawa, niezależne 
sądownictwo sprzyjają jego jakości życia. 

Rozumieją tylko 500 plus we własnej kie-
szeni. I to mają być te fukujamowe istoty 
rozumne?!… Homo sapiens? Obywate-
le? Arnold Toynbee, angielski filozof hi-
storii w 12-tomowym dziele „Studium hi-
storii” wskazał na dziejową prawidłowość 
dwóch postaw występujących w zacofa-
nych społeczeństwach w kontakcie z sil-
niejszym cywilizacyjnie sąsiadem: jeden 
nurt dąży do przejęcia nowoczesnych 
wzorców, drugi do izolowania się od 
nich, żeby chronić tradycyjny system. 
Dla nas tym sąsiadem jest Unia Europej-
ska, czyli wyimaginowana wspólnota, 
z której nic dla nas nie wynika, w ogóle 
to szmata i jak walczyliśmy z niemieckim 
i sowieckim okupantem, tak będziemy 
walczyć z okupantem brukselskim, wy-
ciągnąwszy wszystkie armaty, które są 
w naszym arsenale, by odpowiedzieć 
ogniem zaporowym. Podążając dalej za 
tym sposobem postrzegania świata, po-
zwalam sobie zamieścić zagadkę; czyje 
to słowa: „Nie jesteśmy Europą. Teraz wie-
my, że nawet nie możemy być Europej-
czykami, że nie jesteśmy w stanie wcis-
nąć siebie w jedną z zachodnich form 
życia, wypracowanych przez Europę 
z własnych zasad narodowych, obcych 

NIEWIDOMY SPółDZIELCA

Na ślepym torze historii często panuje największy ruch
 Arnold Joseph Toynbee
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nam i sprzecznych z naszymi zasadami, 
tak jak nie moglibyśmy nosić cudzego 
ubrania, uszytego nie według naszych 
rozmiarów. Przekonaliśmy się wreszcie, 
że jesteśmy także odrębną narodowoś-
cią, w najwyższym stopniu samoistną, 
i że nasze zadanie polega na stworzeniu 
nowej formy, naszej własnej, rodzimej, 
wziętej z gleby naszej, z ducha narodo-
wego i zasad narodowych”. W wywodzie 
pojawia się również wątek „nosicielstwa” 
najczystszych ideałów chrześcijańskich 
przeciwstawionych niewiernemu Za-
chodowi, gotowemu poświęcić Chrystu-
sa dla celów politycznych… Nie sądzę, 
że ktokolwiek odgadł autora, a to nie kto 
inny tylko uwielbiany powszechnie Fio-
dor Dostojewski, w istocie czysta ruska 
patologia, piszący tak o Rosji w 1861 r. 
Minęło ponad 180 lat, a nie sposób nie 
dostrzec, że dzisiaj słowa te mógłby 
równie dobrze wypowiedzieć Jarosław 
Kaczyński lub arcybiskup Jędraszewski 
kadzidłem wzmożony. Podobieństwo 
nie jest przypadkowe. Oczywiście jeden 
i drugi nie jest zdolny do napisania „Braci 
Karamazow”, zresztą dla kogo by mie-
li pisać, wszak książki nie są dla idiotów, 
niemniej sam fakt przebywania wśród 
nas ludzi prezentujących XIX-wieczną 
wschodnią mentalność jest wielce zna-
mienny, bo to nie tylko dwóch panów 
wyżej wspomnianych za późno się uro-
dziło, ale zjawisko to dotyczy całych spo-
łeczeństw. Przyglądając się tylko naszej 
rodzimej peryferii nie znajdujemy w niej 
potwierdzenia myśli Francisa Fukuyamy, 
co nie znaczy, że suweren nasz nie zo-
stał w światowej literaturze opisany; otóż 
w książce „Zderzenie Cywilizacji i Nowy 

Kształt Ładu Światowego” amerykański 
politolog Samuel P. Huntington1 zauwa-
ża, że końca historii, a za tym nastania ery 
globalnego człowieka rozumnego – jak 
nie było tak nie ma. Świat nasz nie jest 
światem jednej cywilizacji, co wyraźnie 
uwidoczniło się po zimnej wojnie, gdy 
doszło do dramatycznego ujawnienia 
tożsamości pozostających dotychczas 
w uśpieniu; dla części z nas pojęcie cywi-
lizacji odnosi się wyłącznie do liberalno-
-demokratycznej kultury Zachodu wraz 
z jej prawami człowieka, oświeceniową 
tradycją, budową struktury państwowej 
w oparciu o trójpodział władz i rządy 
prawa. Tak niektórzy chcieliby postrze-
gać cały świat, ale – zauważa Hunting-
ton – są jeszcze cywilizacje islamu, Afryki, 
hinduizmu, prawosławia i Chin. I Podlasia 
i Podkarpacia, dodam od siebie. Te inne 
systemy prezentują wartości zasadniczo 
odmienne, rzutujące na charakter kształ-
towania się władzy politycznej i relacji 
społecznych, wspartych dominacją ta-
kiej, a nie innej religii, języka, rasy i trady-
cji. Prowadzi to do daleko idącej sprzecz-
ności z systemami innych cywilizacji, bo 
to nie byt określa świadomość (jak chcieli 
marksiści), lecz nie poddające się racjonal-
nej analizie symbole tożsamości, tradycji, 
presji środowiskowej, takie jak krzyże, 
półksiężyce, a nawet nakrycia głowy. Dla 
większości ludzi, to właśnie jest najważ-
niejsze. To daleko idące zróżnicowanie 
niekoniecznie przebiega wzdłuż granic 
państw; w jednej jednostce polityczno-
-administracyjnej mogą się zderzać dwie 
lub więcej cywilizacji. Huntington oczy-

1 Wydawnictwo: Zysk i S-ka, 2018
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wiście nie wspomina o Polsce, ale jeste-
śmy krajem, który świetnie odzwierciedla 
jego myśl, współistnienia i zderzania się 
różnych systemów cywilizacyjnych da-
jących rozgraniczyć z grubsza linią Wisły. 

Mamy otóż cywilizację (?) ludu po-
miniętego przez system edukacyjny na 
poziomie wyższym od podstawowego, 
w gruncie rzeczy funkcjonalnych analfa-
betów zanurzonych w tradycji, tkwiącym 
w stereotypach i przesądach, bardziej 
konsumentów, niż wytwórców dochodu 
narodowego, poddanych religijnej domi-
nacji światopoglądowej, żyjących w po-
czuciu narastającego zagrożenia ze świa-
ta zewnętrznego, którego nie rozumieją 
i boją się, że będzie od nich czegokolwiek 
wymagać, a nie sprostają. Ich poczucie 
wspólnoty kończy się na opłotkach, wsi 
i rozumu. Jak pisał Tukidydes, nie są zdolni 
do wysiłku poszukiwania prawdy, łatwo 
i gładko przyjmują poglądy, na które się 
po prostu natknęli. A natknęli się wyłącz-
nie na przekaz proboszcza i telewizji pub-
licznej, która na krótkich paskach objaśnia 
im cały świat. Nie zraża ich wszechobecna 
korupcja, afery i złodziejstwa władzy, bo 
sami zostali skorumpowani, a w pamięci 
wciąż żywa jest tradycja dokradania na 
pańskim, na państwowym, co czynili dzia-
dowie, ojcowie i oni sami; nie mają zatem 
powodu oburzać się na władzę, gdy ta 
czyni to samo. Dla nich istotą życia jest 
pragnienie, by odwieczny porządek nie 
został naruszony, zdefiniowanie wroga, 
który mu zagraża i tęsknota za mesja-
szem, który odsłoni przed nimi tajemnice 
boskiego planu i uczyni ich kustoszami 
prawdy na posadach. Taka jednorodna 
tępa masa prezentuje solidny potencjał 

polityczny, który prędzej czy później bę-
dzie zauważony i czy to będzie Robespier-
re, Abu Musab az-Zarkawi (Al-Ka’ida), 
Donald Trump, czy każdy inny dowolny 
cham w brudnych butach – przychodzi 
moment gdy wstępuje na drabinkę, uka-
zuje ich krzywdę i ogłasza zbawienie na 
ziemi: kolejne nieustające gotówkowe 
transfery. Jest to transcendentna siła 
wymykająca się szkiełku i oku socjo-
logów i psychologów społecznych, 
buduje jaźń plemienną odporną na 
wszelkie przejawy rozumu, gdy podą-
żają za Jarozbawem na wschód, gdzie 
musi być jakaś cywilizacja. Jak najda-
lej od Brukseli i mord zdradzieckich, 
smartfonów, szkodliwych monteskiu-
szowych miazmatów, plugawych tęcz, 
niezawisłych sędziów i mediów kwe-
stionujących świętość fałszywych bo-
gów; tam gdzie czeka wieczna władza 
absolutna i całkowita bezkarność. 

Historia uczy, że zderzenie cywiliza-
cji z reguły kończy się upadkiem jednej 
z nich, ale bywa też, że jedna wchłania 
drugą, przy czym wcale nie jest powie-
dziane, że tą dominującą stanie się ta 
reprezentująca wyższy poziom kultury, 
intelektu, o większym dorobku nauko-
wym i światlejszych horyzontach. Obser-
wujemy, że dzieje się inaczej, pojawia się 
prostytucja w odpowiedzi na ofertę dla 
żołądków, a nie umysłów (Albert Einste-
in), z kolei umysł w opresji bardziej skłon-
ny jest przyjąć zasadę Stefana Kisielew-
skiego i urządzać się w d…, zdając sobie 
sprawę z tego, że Bąkiewicz z kijem base-
ballowym powali największego mędrca. 

Quin etiam barbaros tollendos credo.
Marek Wojewoda
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Już czas  wrócić do normalności, to 
życzenie było powtarzane przez każdego 
z nas. Zbyt długo bowiem siedzieliśmy 
zamknięci w domach pracując  zdalnie 
lub „stawiając się na rozprawie”, zakłada-
jąc togę, siedząc w domu przed ekranem 
komputera z włączoną kamerką. Ta sfera 
życia zawodowego wpłynęła również 
na nasze zachowania „w czasie po go-
dzinach”, czyli gdy chcieliśmy się oddać 
relaksowi w jakiejkolwiek postaci. Ograni-
czenia w aktywności fizycznej połączone 
z innymi, negatywnie wpływały na naszą 
kondycję psychiczną. Czy te traumatycz-
ne doświadczenia są już za nami? Czas 
pokaże. Z optymizmem możemy jednak 
stwierdzić, że życie integracyjne w Izbie 
katowickiej się odrodziło. 

Najpierw w dniach 11-13.02.2022 r. 
miały miejsce, po raz kolejny, zawody nar-
ciarskie radców prawnych, lekarzy i far-
maceutów, czyli już VIII SKIMIL CUP 2022. 
W marcu, w dniach 25-27, rozegrano  VII  
Mistrzostw Śląska w Tenisie i Badmintonie, 
podczas których, jak zwykle radcowie z 
Katowic zdominowali podium w turnie-
ju badmintona zdobywając I i II miejsca 
w singlu (Maciej Kiesler - złoto, Augustyn  
Grott - srebro) i pierwsze razem w deblu. 

W turnieju tenisowym, medale dla Kato-
wic wywalczyło małżeństwo radcowskie 
Zarzeckich zdobywając łącznie trzy me-
dale, tj. jedno złoto i dwa srebra (debel i 
singiel kobiet).

Po krótkiej przerwie odbyły się XXVI 
Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 
w Chorzowie (20–22.05.2022 r.), o których 
obszerna relacja pojawiła sią już na stronie 
fb OIRP w Katowicach i na łamach nasze-
go kwartalnika, zatem odsyłamy do niej, 
gdyż wyniki naszych reprezentantów były 
wyśmienite, a obsada turnieju z najwyż-
szej półki tenisa prawniczego.

Od 20 czerwca 2022 r. rozpoczął się 
przy współpracy z izbami  OIRP Wrocław, 
OIRP Opole oraz OIRP Łódź, ogólnopol-
ski  turniej szachowy. Odbywa on się naj-
pierw na poziomie regionalnym w okrę-
gowych izbach radcowskich, a następnie 
zakończy się  finałem krajowym. Miło 
nam zakomunikować, że aplikanci, apli-
kantki oraz radczynie i radcowie prawni 
najliczniej do turnieju zgłosili się w naszej 
izbie katowickiej, bo w liczbie 23 osób. 
Obecnie turniej w OIRP w Katowicach jest 
na etapie regionalnym  (runda 3) i zostało 
6 zawodników, spośród których trzech ro-
zegra finał regionalny, a dwóch pojedzie 

Piotr Zarzecki
Przewodniczący Komisji Integracji 
OIRP w Katowicach

PoPandemiczne  
PRzebudzenie, czyli 
inteGRacyJne aKtyWności 
WznoWione!
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reprezentować nas w finale krajowym. 
Trzymamy kciuki za ich wyniki !

Przed nami kolejne sportowe emo-
cje, gdyż w październiku odnawiamy 
współzawodnictwo w bieganiu i nordic 
walking. W dniu 23.10.2022 r. odbędą się 
w ramach biegu „Perła Paprocan” Zawo-
dy Biegowe i Nordic Walking o Puchar 
Dziekana OIRP w Katowicach. Rejestra-
cja, zapisy i wpisowe należy dokonać 
poprzez stronę biegu Perłą Paprocan 
(zawodnicy zgłaszający się do naszej 
rywalizacji wpisują, jako klub słowo 
RADCA). Wręczenie medali i pucharów 
będzie miało miejsce  na odrębnym 
spotkaniu ze sportowcami, o którego 
terminie  poinformujemy biegaczy. 

Przed wyżej wymienionym wy-
darzeniem sportowym w dniach 15-
16.10.2022 r. w Gliwicach rozegrane 
zostaną III Otwarte Mistrzostwa Polski 
Radców Prawnych w Koszykówce, do 
których zapisy drużyn zostały już roz-
poczęte. W ramach rywalizacji zaplano-

wano turniej główny (gdzie jeden mecz 
turniejowy trwał będzie po 2 x 10 minut) 
oraz turniej streetball’a.  

Zatem będzie się działo w naszym in-
tegracyjnym kotle .

Z ostatniej chwili! W dniach 14-15.08.22 
w Poznaniu, rozegrano tenisowy turniej 
pod nazwą Trójmecz Lekarze-Prawnicy-
-Architekci, który po raz pierwszy zakoń-
czył się zwycięstwem drużyny prawni-
ków. Do sukcesu przyłożyli swoje rakiety, 
także reprezentanci OIRP w Katowicach, 
zdobywając znaczącą ilość  punktów, tj. 
radczyni prawna Ewa Jurczak, radczyni 
prawna Joanna Olszówka-Zarzecka oraz 
radca prawny Piotr Zarzecki. Prawnicy 
wygrali rywalizację generalną zdobywa-
jąc łącznie 38 punktów, drugie miejsce 
zdobyli lekarze – 34 punkty, a trzecie ar-
chitekci. Gratulujemy!

Duch sportowy zatem przetrwał i oby 
dalej motywował nas do tej wymagają-
cej rywalizacji! 

Piotr Zarzecki

SPORT
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ODYSEJA 1918� 
Z ATlANTYDY DO POlSKI1

*
Rok 1918 był czasem przełomu. Ówczesne imperia doznawały poważ-

nych wstrząsów. Upadały wielkie europejskie dynastie Habsburgów, Hohen-
zollernów, Romanowów. Wiele narodów uzyskiwało niepodległość. Tłem 
dla opowiadania o Antonim są drzemiące wówczas Chiny, przeżywająca 
swój kryzys Rosja, odradzająca się Polska. II Rzeczpospolita. Restituta. Nie-
podległa. Wydarzenia roku 1918 bywają jakby nieco zapomniane. Zostały 
przykryte wydarzeniami II wojny światowej.

*
O Antonim nadal w sumie wiem niewiele. Pewnie mniej niż współcześni paleo-

ntolodzy wiedzą o dinozaurach. Pomiędzy datą narodzin Antoniego a datą mo-
ich narodzin upłynęło tylko 110 lat. To mało ale też bardzo dużo. Przekaz ustny 
z dwóch pokoleń wstecz, zatarty przez różne inne wydarzenia, może przypominać 
efekt zabawy w głuchy telefon. 

Pierwszym z przypadkowo odkrytych przeze mnie dokumentów, rzucającym 
pewne światło na losy Antoniego, była carska  Pasportnaja Kniżka. W ciemnograna-
towej, płóciennej okładce i z dwugłowym rosyjskim orłem. Antoni – jako mieszka-
niec Kongresówki – był formalnym poddanym Romanowów. Rok jego urodzenia 
zapisany został jako 31 grudnia 1884/12 stycznia 1885. 

1  Skrót reportażu historycznego wydanego przez GlobeEdit 2022: ODYSEJA 1918 / 978-3-330-
80648-1 / 9783330806481 / 3330806486 (globeedit.com). Jego pełna treść dostępna jest też w for-
mie bezpłatnego e-booka na stronie: odyseja1918.pl i na blogu https://odyseja1918pl.blogspot.
com (na blogu można umieszczać komentarze). Na YouTube znajduje się filmik promujący jego 
treść: https://youtu.be/5RnZqMeUbO0 

prof� UO dr hab� Rafał Adamus
Uniwersytet Opolski
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Drugi dokument, to książeczka wojskowa Antoniego wydana przez władze woj-
skowe II Rzeczypospolitej. Data jej wydania to 28 marca 1920 roku. Antoni służył 
w rosyjskiej armii w latach 1906 – 1910 i ponownie w latach 1914 – 1918. Niestety, 
nie każdy z nas mógł mieć „dziadka w Wehrmachcie”. Russkaja imperatorskaja armija 
należała tamtego czasu do największych sił zbrojnych w Europie. Choć była tak po-
tężna, utopiła się we własnej krwi, dowodzona przez nieudolnych dowódców. 

Trzeci z odnalezionych dokumentów jest dość niezwykły. Nosi on datę 17 stycznia 
1918 roku. Sporządzono go w Mandżurii w mieście Harbin. Zatytułowany został jako „Za-
świadczenie”. Spoglądając na niego, wiele lat temu, po raz pierwszy, czułem się niemal jak 
Heinrich Schliemann oglądający wydobytą z ruin antycznych Myken złotą maskę Aga-
memnona. Dokument, składany w harmonijkę, sporządzony został w języku polskim, ro-
syjskim, chińskim (co należy traktować za lingwistyczne uproszczenie) i angielskim. Jego 

polskojęzyczna treść jest 
następująca (pisownia ory-
ginalna). „Niniejszym Rada 
Polityczna stwierdza iż 
Antoni Nowacki jest pola-
kiem i zobowiązał się przed 
Radą do najściślejszej neu-
tralności względem życia 
politycznego Rosji, a więc 
do nieprzyjmowania żad-
nego udziału w rosyjskich 
partjach i związkach poli-
tycznych”. Krótko i zwięźle.Harbin

Dokument – Gospoda Polska Harbin 1918
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*
W dacie wydania Antoniemu „zaświadczenia” owa Rada Polityczna dopiero stawia-

ła swoje pierwsze kroki na scenie historii. Należałoby zacząć od tego, że na dzień 9 
grudnia 1917 roku, w siedzibie Gospody Polskiej w Harbinie (Mandżuria), został zwo-
łany „wiec” Polaków. W tym dniu była wszakże potężna zawieja śnieżna. W jej efekcie, 
na zgromadzenie przybyło niewiele ponad dwieście osób (polska diaspora w Harbinie 
liczyła wówczas 10.000 mieszkańców). Wobec liczebności tamtejszej Polonii była to 
bardzo skromna grupa. Wiec został zwołany w związku z napięciami jakie miały miej-
sce w Harbinie, z uwagi na sytuację wewnętrzną w Rosji i zagrożenie przejęciem Kolei 
Wschodniochińskiej pod zarząd międzynarodowy. Obawiano się wówczas, że mogło-
by to nastąpić z możliwą szkodą dla licznie zatrudnionych tam Polaków. 

*
„Zaświadczenie” miało być dla Antoniego czymś na kształt listu żelaznego, glejtu, 

wampumu na potrzeby planowanego rajdu z krańców Chin do dalekiej Polski. Taki 
uniwersalny Ausweis dla Mandżurów, Czerwonych, Białych, Zielonych, Interwenien-
tów, Niemców… W istocie rzeczy był to bardzo lichy wampum. Co chciał ukryć An-
toni (w czym mu usilnie pomagała Gospoda Polska)? Po pierwsze, fakt, że Antoni był 
dezerterem, który samowolnie opuścił swój garnizon wojskowy i, że nie miał żadne-
go rozkazu podróżnego. Po drugie, okoliczności, dla których znalazł się daleko w głę-
bi Rosji, czyli powołanie przez administrację cara do służby wojskowej. Antoni chciał 
ukryć swój żołnierski fach wobec wojny domowej. Był to zatem swoisty listek figowy. 
Inna rzecz, że w tamtych czasach dezercje były w Rosji zjawiskiem masowym. Nie-
mniej trasa wędrówki Antoniego zarówno rozpoczynała się jak i kończyła poza Rosją. 
W 1918 roku Kongresówka była pod wojskową okupacją niemiecką.

*
Momentem startowym podróży Antoniego był styczeń 1918 roku. Na polecenie 

Rady Komisarzy Ludowych, inny Polak, Feliks Dzierżyński stał już wtedy na cze-
le Nadzwyczajnej Komisji ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Tej instytucji nie 
można było bagatelizować. Niemniej w początkach 1918 roku miała ona ważniejsze 
zadania niż tropienie i rozstrzeliwanie polskich dezerterów z armii rosyjskiej. 
Z pewnością było ich wielu wśród mas ludzkich przetaczających się wówczas po 
Rosji. Na początku roku 1918 bolszewicka bezpieka była dopiero na rozruchu.

Gdzie jednak Rzym a gdzie Krym? Antoniemu marzył się powrót do domu. Ale 
Antoni był byłym carskim żołnierzem, a inaczej: polskim dezerterem. Jako Polak był 
podejrzany i dla Czerwonych i dla Białych i dla Zielonych. Antoni miał do wyboru 
kilka możliwości, które z pewnością, w mniej lub bardziej szczegółowy sposób, roz-
ważał. Musiał się szybko na coś decydować. Według chińskiego przysłowia „okazja 
puka do drzwi tylko raz”.
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Po pierwsze, Antoni mógł, mimo wszystko, pozostać w Mandżurii i czekać tam 
na dalszy rozwój wypadków. Ktoś coś nawet wspominał o jakiejś parceli Antoniego 
w Chinach. Osiedlić się na Atlantydzie? Było tam wówczas sporo Polaków. Wielu 
z nich na tyle silnie związało się z Dalekim Wschodem, że dopiero tornado historii 
zdołało ich rozproszyć. Po drugie, Antoni mógł poszukać polskiego oddziału woj-
skowego na terenie Rosji i się do niego dołączyć. Z czasem powstała specjalna 
polska „administracja” werbunkowa. Następnie mógł spokojnie oczekiwać na od-
powiednie rozkazy oficerów. Jednak, jak wynika to ze statystyk sporządzonych post 
factum, takie rozwiązanie dawało wówczas Antoniemu marne szanse powrotu do 
domu. Po trzecie, Antoni mógł udać się kilkaset kilometrów na wschód do portu 
nad Morzem Żółtym i tam oczekiwać na możliwość rejsu statkiem do Europy. Tym 
szlakiem poszli m.in. polscy weterani marszu lodowego (z Syberii do Mandżurii), czy 
żołnierze Korpusu Czechosłowackiego. Po czwarte, Antoni mógł był się wypuścić na 
południe w głąb Chin i następnie dotrzeć np. do Szanghaju. To duży port, pewnie też 
z jakimiś, lepszymi lub gorszymi, okazjami do powrotu do kraju. Nie była to jednak naj-
bardziej bezpieczna opcja. Po piąte, w tamtych czasach, wcale spora grupa Polaków 
z Dalekiego Wschodu wyemigrowała w nieoczekiwane miejsca, jak np. do Australii. 
Wymienić możliwość uściśnięcia Marianny na spotkanie z eukaliptusożernym koalą? 
To niedorzeczne. Po szóste, Antoni mógł wybrać się w drogę na zachód, liczącą kilka 
tysięcy kilometrów, przez kontynent Eurazji. Z brakiem gwarancji, że żywy dotrze do 
Kongresówki. Droga w kierunku zachodnim wiodła przez Nizinę Mandżurską, Wielki 
Chingan, Góry Jabłonowe, Góry Bajkalskie, Nizinę Syberyjską, Ural, Nizinę Wschodnio-
europejską. Co to znaczy „droga”? W tamtych czasach nie było w Rosji ani autostrad, 
ani sieci dróg z asfaltu. Zimowa droga na zachód, przez Azję, to była tylko „droga 
żelazna”. Linia kolejowa… Antoni musiał znać historię bezładnego, pieszego zimowe-
go odwrotu z Moskwy Wielkiej Armii Napoleona: „biwaki bardziej są mordercze od 
bitew; głód i zimno spędzają sen z powiek, a kto zaśnie zmożony zimnem i głodem, 
ten nie obudzi się więcej” (Phillippe-Paul de Segur, „Byłem adiutantem Napoleona”). 
Z Mandżurii nie można było wrócić na piechotę. W szczególności zimą.

*
„Jak powrócić do kraju?” To tytuł artykułu prasowego zamieszczonego przez 

polonijnego działacza, Wincentego Nurkiewicza, w numerze ósmym, wydawa-
nych w Harbinie, „Listów Polskich z Dalekiego Wschodu” (z 29 listopada 1917 roku). 
Autor tekstu przewidywał potrzebę zorganizowania masowego powrotu Polaków 
z Mandżurii do kraju. Zakładał on rychły koniec walk niemiecko-rosyjskich, jak rów-
nież dwuletnią przeszkodę dla masowej repatriacji przez kontynent. Dostrzegał 
bowiem dwie piętrzące się trudności: perturbacje z demobilizacją mas rosyjskiego 
wojska i fatalny stan tamtejszego taboru kolejowego. Wrzenie rewolucyjne w Rosji 
określał jako „anarchię”. Co proponował w zamian? Powrót drogą morską. Nurkie-
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wicz wskazywał na potrzeby logistyczne i konieczność zebrania odpowiednich 
funduszy. Niezbędne było zorganizowanie specjalnych pociągów ewakuacyjnych 
do portów oceanicznych i przygotowanie zaplecza pobytowego w porcie. Zatem 
ewakuować chętnych do portów na wschodzie kontynentu i czekać. Autor tekstu 
nie dotykał najpoważniejszego problemu. Skąd wziąć statki do transportu Pola-
ków do Europy i do jakiego portu docelowego je skierować? Wszak Wielka Wojna 
w Europie nie była jeszcze rozstrzygnięta. Zatem koncept morskiej podróży, choć 
logicznie słuszny, był na progu 1918 roku w kompletnych powijakach. Antoni słusz-
nie mógł być rozczarowany tym kierunkiem repatriacji.

*
Skoro Antoni gotował się na odyseję, to powstaje pytanie, ile było w Antonim 

z Ulissesa? Niewątpliwie przedarcie się żywym przez ówczesną Rosję, rozkołysaną 
przez rewolucję i wojnę domową, wymagało nie lada sprytu. Nie można było liczyć 
jedynie na szczęście. Jaki charakter miał Antoni? Czy przed rozpoczęciem wielkiej 
podróży Antoni mógł o sobie powiedzieć tak, jak niegdyś literacki Jan Onufry Za-
głoba: „na Ulissesa wspomniawszy, fortelów zażyć wypadnie i nieraz koloryzować, 
co mi nie łatwo, bom przez całe życie prawdę nad wszelkie specjały przedkładał 
i rad się nią pasłem”?

*
Wszystko wskazuje na to, że nie mam szansy ani na dokładne ani na w pełni 

wiarygodne odtworzenie historii Antoniego. Nie żyją świadkowie jego wyprawy. 
Antoni ukończył służbę w armii carskiej – co wynika z adnotacji w książeczce woj-
skowej – tylko w stopniu kaprala („młodszy podoficer”, najniższy stopień w korpusie 
podoficerskim, dwie belki na naramienniku). Gdyby był w stopniu esauła, czy choć 

sztabskapitana, to może 
byłaby szansa na odszu-
kanie o nim czegoś kon-
kretnego w archiwach. 
Antoni ukończył tylko 
szkołę ludową. Nie spi-
sał swoich wspomnień, 
tak jak profesor Ossen-
dowski. Jeżeli słał listy 
do domu, to się one nie 
zachowały. Może były 
przeznaczone tylko dla 
Marianny? Cóż, koń jaki 
jest każdy widzi. Strzelcy polscy na Syberii
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Pozostaje wyłącznie podróż w czasie i w przestrzeni na paliwie materiałów 
historycznych i literackich. Reporterskie spostrzeżenia zostaną zdobyte jedynie 
w oparciu o analizę źródeł faktograficznych. Od postaci literackich zostaną zapoży-
czone przeżycia i emocje. Rekonstrukcja hipotetycznych losów Antoniego będzie 
zatem historyczno – literackim kolażem... 

*
Dlaczego Antoni rzucony na Daleki Wschód znalazł się w kluczowym mo-

mencie tej historii akurat w Harbinie? Harbin po mandżursku oznacza „miejsce 
suszenia sieci rybackich”. Innymi słowy to niemal poetyckie określenie wioski ry-
backiej położonej nad rzeką Sungari. 

W XIX wieku, dzięki wybudowaniu żelaznych dróg, świat się niezwykle skurczył. 
Kolej była istotnym impulsem cywilizacyjnym. Także dla Rosji i Dalekiego Wscho-
du. Pierwszą łopatę w budowę Kolei Transsyberyjskiej przez Rosję wbito w maju 
1891 roku. Budowę rozpoczęto na raz z dwóch stron: od Czelabińska i od Włady-
wostoku. Ale przedsięwzięcie się udało. Tory kolejowe się nie rozminęły. W 1896 
roku Rosja wymogła na Chinach zgodę na budowę eksterytorialnej linii kolejowej 
łączącą miasto Czyta na Syberii i portowy Władywostok. Jak popatrzeć na mapę, to 
Mandżuria wybrzusza „do góry” (czyli na północ) granicę rosyjsko – chińską. 

W rozbudowę infrastruktury kolejowej zarządzanej przez carską Rosję zaanga-
żowanych zostało wielu Polaków. Słowo „zaangażowanie” opisuje przy tym dwie 
zupełnie skrajne sytuacje. Z jednej strony, Ziemia Obiecana. Wielu wybitnych fa-
chowców polskiego pochodzenia nie mogło – ze względów politycznych – rozwi-
jać swoich karier w Priwislinskim kraju. Natomiast Daleki Wschód dawał im oczeki-
waną swobodę rozwoju.  Był to swoisty magnes imigracyjny. Padło wówczas wiele 
„polskich” rekordów. Inżynier Michał Hieropolitański kierował budową najdłuższego 
ówcześnie mostu w Eurazji na rzece Amur. Ukształtowanie tamtego terenu, w tym 
niekiedy gargantuiczne rozmiary rzek, rozliczne pasma górskie stanowiły poważne 
wyzwanie. Współzałożycielem miasta Harbin był inżynier Adam Szydłowski. Został 
on wysłany z Władywostoku z zadaniem wytyczenia trasy pod planowaną drogę 
żelazną. Miasto powstało w 1898 roku w miejscu wcześniejszej osady właśnie jako 
stacja Kolei Wschodniochińskiej i siedziba jej administracji. Z drugiej strony… Dom 
Niewoli. Ilu Polaków zesłanych na katorgę, często działaczy niepodległościowych, 
przykutych łańcuchami do taczek, budowało w pocie czoła Kolej Transsyberyjską?

*
Powołanie Antoniego do służby wojskowej, po raz wtóry w roku 1914, należy 

jednoznacznie połączyć z wybuchem Wielkiej Wojny. Jak na ówczesne standardy 
Antoni był już niemłody. Miał wtedy 29 lat. W 1914 roku każdy spodziewał się krót-
kiej wojny. Stało się jednak inaczej. 

KLUB PODRóŻNIKA



PISMO OkręgOwej Izby radców Prawnych w katOwIcach 51

Jak mógł wyglądać wyjazd wojska? Antoni na dworcu kolejowym żegna się 
z Marianną. Antoni ubrany jest w szarozieloną czapkę polową (furażerkę), szarawa-
ry, kusowarotkę (koszulę) i kurtkę mundurową. Na nogach ma sznurowane buty 
z owijaczami. Opina go pas z klamrą, do którego przyczepione są dwie skórzane 
ładownice. Przez pierś ma przewieszony zielony wojskowy szynel i brezentową 
ładownicę. Do tego sucharnyj mieszok (wojskowy chlebak), aluminiowa manierka 
i plecak. Zgodnie z rozkazami czasu wojny, Antoni nie ma kolorowych wypustek, 
otoków czy pagonów. Wszystko jest w barwach ochronnych. 

*
W eszelonie jadącym na Daleki Wschód były dwa rodzaje wagonów: oficer-

skie (ale i te nie były wolne od bezczelnie atakujących insektów) i tzw. tiepłuszki 
(całkowicie zarobaczone). Antoni podróżował w drugiej klasie, daleko odbiegają-
cej standardem od tej pierwszej. W składzie pociągu mogło być około trzydziestu 
wagonów. Jakiś czas temu wydana została monografia, z przedrukiem listów wy-
syłanych do rodziny przez oficera Antoniego Boglewskiego, zdążającego do Man-
dżurii na wojnę rosyjsko-japońską. Stanowią one swoisty reportaż z podróży. A owa 
podróż trwała długo. Z Warszawy Boglewski wyjechał 18 listopada 1904 roku. Do 
Harbinu dotarł w nocy 2 stycznia 1905 roku. Niemniej wówczas linie kolejowe były 
obciążone przewozem kolejnych mas żołnierzy i dostawami dla wojska. 

Mijany krajobraz był różny. Z początku była to niekończąca się monotonia rów-
nin, która przechodziła w niekończącą się monotonię lasów. Później, były niezliczo-
ne zakręty, podjazdy, spadki. Olbrzymie i mniejsze rzeki, a ponad nimi przerzucone 
mosty kolejowe. Ówczesna podróż pociągiem, to niebywała akustyka dźwięków. 
Gwizdy, świsty, hałas poruszających pociąg tłoków, a wreszcie nieprzerwany stukot 
wagonów. Na ostatku skrzypienie hamującego kolosa. Zapewne po paru dniach 
podróży nikt z żołnierzy nie zwracał większej uwagi na przewidziane i nieprzewi-
dziane rytmy kolejowego składu.

Jak podróżuje Antoni? Według opisu Boglewskiego: „wagony u nich towarowe, 
podobno między podwójnemi ścianami obite wojłokiem. Pośrodku stoi piecyk że-
lazny opalany drzewem. Żołnierze śpią na podłodze i na pryczach, urządzonych 
na wysokości połowy wagonu. Po napaleniu w piecu i zamknięciu wielkich za-
suwanych drzwi spać jest nawet za gorąco dla leżących wyżej. Dla zajmujących 
niższe piętro jest cokolwiek chłodno, gdyż spod drzwi chłód przenika pomimo 
zakładanych worków i kołder, które przezornie wzięliśmy z sobą na drogę” (Zofia 
Boglewska-Hulanicka, „W drodze…”). 

Po bardziej stromych fragmentach żelaznej drogi eszelon muszą ciągnąć dwie 
lokomotywy. Pozyskanie parowozu „do pary” potrafiło być bardzo czasochłonne. 
Żołnierze podróżujący na Daleki Wschód mają okazję zapoznać się z istną wieżą 
Babel. Różnorodność wschodnich nacji, której nie doświadczyli nawet przy oka-
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zji oglądania jasełek, była olbrzymia: Rosjanie, Kirgizi, Buriaci, Jakuci, Mongołowie, 
Mandżurowie, Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy, Polacy… Czy Antoni spotkał 
się po drodze przez Syberię z polskimi zesłańcami? Czy wypytywali go o Polskę? 
Czy ulegali wzruszeniu na dźwięk polskiej mowy słyszanej z ust Antoniego? W sa-
mej Mandżurii część żołnierzy podróżuje w pełnym pogotowiu bojowym. Trzyma-
ją w rękach broń gotową do strzału. Są w każdej chwili gotowi odeprzeć atak ze 
strony hunhuzów.

*
W czasach, gdy Antoni przybył na Daleki Wschód Imperium Rosyjskie traciło swe 

wpływy w Mandżurii. Niemniej niezależnie od wektorów wielkiej polityki, rosyjskie 
oddziały nadal przebywały na terytorium chińskim. Inicjatywę w Chinach coraz wy-
raźniej podejmowała Japonia. W tamtym czasie Japonia była jednak w formalnym 
sojuszu z Ententą: Wielką Brytanią, Francją i Rosją. A jakie było życie podoficera na 
końcu świata? Antoni był żołnierzem Amurskiego Okręgu Wojskowego. Garnizony 
wojskowe na tak głębokich peryferiach państwa prowadzącego wojnę zajmowa-
ły się rutynowymi patrolami terenów przygranicznych i zabezpieczeniem strate-
gicznych instalacji. Na Dalekim Wschodzie były to linie kolejowe, a w tym dworce 
kolejowe, rozliczne mosty. Z czasem dochodziła do tego obsługa zapełniających 
się ustawicznie obozów jenieckich. Na Dalekim Wschodzie nie było sterowców, 
aeroplanów, czołgów, iperytu, masek przeciwgazowych, pociągów pancernych, 
dział kolejowych…. Antoni został uzbrojony w karabinek samopowtarzalny Mo-
sin–Nagant. Do zadań wojska należało zwalczanie band hunhuzów atakujących 

Koleje w Rosji
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pociągi. Na cmentarzach ulokowanych przy linii kolejowej było tamtego fot. 6 cza-
su sporo polskich nazwisk pochowanych tam żołnierzy, poległych w walce. Hun-
huzi napadali także na sadyby ludzkie. Nie byli w liście celów specjalnie wybredni. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności niezbędne były wypady poza garnizon. 
Służba wojskowa na Dalekim Wschodzie nie była zatem senną nudą przerywaną 
jedynie ćwiczeniami musztry. 

* 
Jest zimny i biały styczeń 1918 roku. O tej porze roku w Harbinie są wielostop-

niowe mrozy. Antoni czeka na wydanie dokumentu stanowiącego być może jego 
przepustkę do kraju. Znajduje się w budynku przy ul. Głuchej. Mieści się w nim 
Gospoda Polska. Gmach (wówczas jeszcze jednokondygnacyjny) został wybudo-
wany w europejskim stylu, w latach 1912–1914, ze składek mieszkającej tam Polonii. 
Tadeusz Szukiewicz (autor wpisu o Gospodzie Polskiej w wielokrotnie tu cytowanej 
książce Kazimierza Grochowskiego) wspomina, że w ostatnim kwartale 1917 roku, 
w związku z napływem Polaków do Harbinu, do stowarzyszenia zapisało się ponad 
stu nowych członków. W grudniu 1917 roku na dachu budynku wywieszono pol-
ską flagę. Nie trzeba było zatem pytać o drogę, aby tam dotrzeć.

Jak mogło wyglądać spotkanie Antoniego i Rady Politycznej w Gospodzie Pol-
skiej? Antoni zapewne nie ma już na sobie wojskowego munduru. Nie chce ani 
niepotrzebnie prowokować władzy, ktokolwiek nią będzie, ani odpowiadać na 
zbędne pytania. W razie zatrzymania przez Białych poza garnizonem, bez rozka-
zów – nawet pomimo ogólnego rozprężenia – całkiem możliwa jest kula w łeb. 
A tu w Rosji, czy na Dalekim Wschodzie można zginąć z bardziej błahego powodu. 
Jest w skromnym cywilnym ubraniu. Wygląda na zwykłego, niepozornego urzęd-
nika niższego szczebla. Teraz otrzymuje od uśmiechniętego człowieka dokument 
opatrzony numerem 29. Kilka zadrukowanych kartek połączonych ze sobą w skła-
daną harmonijkę.

- „Jak mawiają Chińczycy: «podróż tysiąca mil musi rozpocząć się od jednego 
kroku». Proszę! To dla Pana”.

„Co to za dokument?” 
- „To tyle, ile w naszych warunkach możemy dla pana zrobić. Proszę się na nim 

własnoręcznie podpisać” – Antoni z zaciekawieniem odbiera podany mu papier. 
Czyta jego polską i rosyjską treść. Składa na nim swoje podpisy. Delikatnie trzy-
ma go w rękach, aby dosechł atrament. Gospodarz przerwał w pół zdania, ale za 
chwilę znów ciągnie dalej: „Tak jak powiedziałem, to tyle ile możemy dla pana zro-
bić. Czyli niewiele. Oto ogłaszamy urbi et orbi że jest pan Polakiem i zachowa pan 
neutralność, wobec sytuacji wewnętrznej Rosji. Skoro ogłaszamy to orbi, papier 
musi być wielojęzyczny. Mogą pana zatrzymać i Biali i Czerwoni i eserowcy i nie 
wiadomo jeszcze kto. Nie może mieć pan dla każdej ze stron konfliktu osobnych 
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dokumentów, o sprzecznej ze sobą treści. W razie przeszukania mogłoby się to 
skończyć katastrofą. Dlatego treść naszego zaświadczenia musi być odpowiednia 
dla wszystkich kolorów władzy w dzisiejszej Rosji. Rozumie pan?”

*
Rada Polityczna polskiego stowarzyszenia ma samozwańcze kompetencje do 

wydawania jakichkolwiek zaświadczeń. Niemniej pomysł się sprawdził. Z pewnoś-
cią bardzo pomógł Antoniemu. Na zachowanym dokumencie odciśnięto najwy-
raźniej urzędowy stempel. Treść jest nieczytelna, bo tusz się rozmazał. Pośrodku 
stempla jest datownik. Data dzienna to „27”. Rok z datownika odczytuję jako „1918”. 
Pod datą, u dołu odbicia stempla, sześć drukowanych liter, z których pierwsza to 
„P”, a dwie środkowe odczytuję jako „CC”. Zakładam, że jest słowo „РОССИЯ”, czyli 
po prostu „Rosja”. Znaczy się, że ryba połknęła haczyk. Odnosząc numer porządko-
wy dokumentu „29” do liczebności diaspory polskiej w Harbinie można wyciągnąć 
wniosek, że Antoni jest jednym z pierwszych, którzy chcą wrócić do kraju.

*
Traktat pokojowy pomiędzy Rosją bolszewicką a Niemcami podpisano w Brześ-

ciu dnia 3 marca 1918 roku. Zatem z końcem 1917 roku Niemcy w zasadzie wygasili 
swój front wschodni. 

Zawieszenie broni – od 5 grudnia 1917 roku – nie oznaczało wprowadzenia cze-
goś na kształt małego ruchu granicznego. Antoni musiał jednak wiedzieć jak bie-
gła linia frontu w wyniku niemieckiej ofensywy z lat 1915 – 1916 i rosyjskiej ofensy-
wy Brusiłowa z czerwca – sierpnia 1916 roku. Na Daleki Wschód docierały przecież 
armijne biuletyny informacyjne. Ostatecznie można było czerpać wiedzę z prasy. 
Linia styku bojowego obu walczących armii przebiegła z grubsza na linii Dźwińsk, 
Pińsk, Łuck, Brody, Czerniowice. Na tamtym terenie obecność Polaka nie musiała ni-
kogo dziwić. Były to kiedyś ziemie wielonarodowościowego państwa Jagiellonów. 
Istniała zatem realna szansa na przeniknięcie na drugą stronę lustra. Co prawda po 
zawieszeniu broni Niemcy przesunęli swe oddziały na oś: Psków – Kijów i dalej na 
południe w kierunku na Odessę, ale wejście głębiej w państwo rosyjskie obyło się 
bez większych bitew czy innych działań militarnych.

*
Antoni planując swoją podróż na początku stycznia 1918 roku nie musiał 

obawiać się w czasie jej zakładanego trwania otwartej wojny polsko – bolsze-
wickiej. Nie potrzeba było do takich wniosków specjalnej przenikliwości. Do tan-
ga trzeba dwojga. Kto zatem miałby wojować w wojnie polsko – bolszewickiej 
w pierwszej połowie 1918 roku? Po prostu wtedy jeszcze nie było Niepodległej. 
Na pierwszoplanowego zaborcę wyrosły w tamtym czasie Niemcy. Dlaczego? 
Cały czas trzymały swoją porozbiorową schedę po I Rzeczypospolitej. Przewo-

KLUB PODRóŻNIKA



PISMO OkręgOwej Izby radców Prawnych w katOwIcach 55

dziły w tandemie z innym zaborcą, kulejącymi Austro – Węgrami. W następstwie 
pokoju brzeskiego, połknęły rosyjskie nabytki rozbiorowe. Na wschodzie Europy 
w pierwszej połowie 1918 roku dopiero zbierało się na burzę. Bolszewicy mu-
sieli jako tako okrzepnąć wewnętrznie. Wpierw przydusić wroga wewnętrzne-
go, a dopiero później zająć się propagowaniem swojego towaru eksportowego: 
rewolucji proletariackiej. Niemcy – jak wspomniano – zajęli olbrzymie połacie 
państwa carów, do czego było zaangażowanych ponad 700 tys. żołnierzy. Właś-
nie owe siły niemieckie – do momentu, w którym tam stacjonowały – stanowiły 
naturalny bufor pomiędzy rodzącą się Niepodległą a Krajem Rad. 

*
Poważną przeszkodą z pewnością utrudniającą Antoniemu realizację celu podró-

ży była rozpoczynająca się wojna domowa. Nie była to przy tym wojna pozycyjna 
o możliwej do przewidzenia architekturze pozycji stron. Przeciwnie. Była to wojna 
dynamiczna, pełna zmian i niespodzianek. W swoim smutnym bilansie końcowym 
była bardziej krwawa niż Wielka Wojna. Antoni musiał liczyć się ze śmiercią, gdyby 
wpadł w ręce niechętnej mu kupy zbrojnych. Momentem startowym dla Antoniego 
jest jednak druga połowa stycznia 1918 roku. Wojna domowa w tym momencie była 
zatem dopiero na rozbiegu. Mroźna zima utrudniała koncentrację i ruchy zaczepne 
niechętnych sobie wojsk. Utrudniała logistykę zaopatrzenia w żywność. Tymczasem 
w miarę eskalacji terroru „przestały działać targowiska, pozamykano sklepy, zamarło 
życie społeczne, kiedy weszliśmy w okres dzikich ekscesów”. (Mironow, cytat za: Geof-
frey Swain, „Wojna domowa w Rosji”, Warszawa 2007, s. 124). 

*
Harbin od Kongresówki, w linii prostej, z lotu ptaka, dzieli niewyobrażalna 

odległość 7 200 km. Ale to myląca miara odległości. Azja to góry, rzeki, nieprze-
byte lasy, pustynie, jeziora przekraczające wielkością niektóre z mórz. W 1884 
roku wprowadzono strefy czasowe według pomysłu Sandorda Fleminga. Po-
między Harbinem a punktem docelowym wędrówki Antoniego jest osiem stref 
czasowych. Czyli jedna trzecia wszystkich stref.

Pierwszym wyzwaniem do pokonania była zatem sama odległość. Gigan-
tyczna, trudno wyobrażalna przestrzeń. Kapitałem wyjściowym dla Antoniego 
były jego własne nogi, znajomość języka rosyjskiego i samej Rosji, no i kupie-
cka przedsiębiorczość. Dla tych odcinków drogi, które Antoni musiał pokonać 
pieszo, poza szlakiem kolei, nie mógł mieć map. Co najwyżej orientację co do 
ułożenia słońca i gwiazd. Przy czym mroźną zimą pokonanie dłuższych odcin-
ków piechotą nie byłoby możliwe.

Antoni nie wywoził z Mandżurii żadnego specjalnego dobytku. Jego bagaż za-
pewne stanowiły bielizna, zapasowe części garderoby. Hipotetycznie mógł mieć 
trochę ukrytego srebra, bo w Chinach ciągle jeszcze był to środek płatniczy. Pewnie 
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była i płynna waluta. 
W takim kraju jak 
Rosja wysokopro-
centowa Krakowska 
i Lubelska, made 
in Harbin, mogły 
zdziałać cuda. Może 
planując ucieczkę 
uprosił wcześniej 
garnizonowego fel-
czera o wymianę: 
medykamenty za 
przydział asmołow-

skich papierosów? Polski Harbin, otoczony przez stepowy czarnoziem, to zagłębie 
buraka cukrowego, sprowadzonego tam w sadzonkach z Lubelszczyzny. Zatem 
skarbem Antoniego mogły być woreczki z cukrem. Zapewne w bagażu Antoniego 
znalazło się trochę suszonych ryb, może konserwy, cebula, czosnek, może suchary, 
zapewne słynne mandżurskie marynaty. Antoni jest w pierwszej fali oczekujących 
na pomoc Gospody Polskiej. Zakładam, że o ile był w takiej potrzebie, mógł liczyć 
na odpowiedni ekwipaż na drogę ze strony stowarzyszenia. 

*
Aortą łączącą Daleki Wschód z europejską częścią Rosji była Kolej Transsyberyj-

ska. To najdłuższa droga żelazna świata przerzucona przez prawie pięćset mostów. 
Biegnąca w bardzo zróżnicowanych warunkach geograficznych. 

Antoni uzyskał dokument podróżny w styczniu 1918 roku. Podróż koleją zimą 
była możliwa, nie była jednak bezpieczna nawet w czasach pokoju. „Na stacji dużo 
gadano o wypadku, który zdarzył się niedawno (…) na uralskiej przełęczy. Pociąg 
spadł z nasypu i według sprawozdań gazet było pięćdziesięcioro rannych i kilku 
zabitych. Droga między Syzraniem a Złatoustem uważana jest za najgorszą i naj-
niebezpieczniejszą w całej Rosji. Ciągle zdarzają się rozmaite wypadki. Podróżni 
przygotowywali się do przebycia tej części drogi jak do jakiejś wojennej wyprawy” 
(Wacław Sieroszewski, „Przez Syberię i Mandżurię do Japonii. Kartka z podróży”). 

*
Jak wyglądał świat natury za oknem zimowego wagonu, a względnie za 

szparami tiepłuszki? Przywołam ponadczasowy, niemal poetycki opis, który 
jest na tyle uniwersalny, że może wydać się zimową impresją z wczoraj jak 
i sprzed stu laty. „Śnieg i śnieg. Jest styczeń, środek syberyjskiej zimy. Za ok-
nem wszystko wydaje się zesztywniałe z zimna, nawet jodły, sosny i świerki 

Pojmani hunhuzi
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wyglądają jak wielkie, skamieniałe sople, wystające ze śniegu ciemnozielo-
ne stalagmity. Nieruchomość, nieruchomość tego pejzażu, jakby pociąg stał 
w miejscu, jakby był tej okolicy częścią – też nieruchomy. I biel – wszędzie 
biel, oślepiająca, niezgłębiona, absolutna. Biel, która wciąga, a jeśli ktoś da się 
jej uwieść, da się schwytać w pułapkę i pójdzie dalej – zginie. Biel zniszczy 
wszystkich, którzy próbują zbliżyć się do niej, poznać jej tajemnicę (…) Coś 
w tym styczniowym, syberyjskim pejzażu obezwładnia, przygniata, poraża. 
Przede wszystkim jego ogrom, jego bezgraniczność, jego oceaniczna bez-
kresność. Ziemia nie ma tu końca, świat nie ma końca. Człowiek nie jest stwo-
rzony na taką bez-miarę. Dla niego wygodną, uchwytną, poręczną jest miara 
jego wsi, jego pola, ulicy (…) Piję herbatę i wyglądam przez okno. Ta sama 
równina śnieżna co wczoraj. Co przedwczoraj (a chciałem już z rozpędu do-
dać: co przed rokiem. Przed wiekami). Te same masywy leśne. Te same ostępy 
i polany, a na otwartych przestrzeniach wysokie zaspy śniegu, wyrzeźbione 
przez wiatr w najprzedziwniejsze kształty” (Ryszard Kapuściński, „Imperium”).

Zatem Antoni z pewnością doświadczał uczucia bezmiaru czasu i prze-
strzeni. Kalendarzem odliczającym dni były jedynie ubywające zapasy jedzenia 
w bagażu. W tym wymiarze żywiołem, którego należało się bać była przede 
wszystkim dzika, nieokiełznana natura. Sama w sobie trudna do zrozumienia. 
Do bólu obnażająca słabość samotnego człowieka w konfrontacji z jej żywio-
łem. Na razie właśnie wykuwana cywilizacja zła była dla Antoniego lękiem dru-
goplanowym. 
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*
Jak mogła wyglądać podróż Antoniego koleją w europejskiej części Rosji? Czy 

mogła być jeszcze w miarę komfortowa? W tych lepszych jeszcze czasach było 
tak, że „w wagonie zalatywało ubikacją, który to odór starano się zlikwidować za 
pomocą wody toaletowej, i pachniało lekko nadpsutymi pieczonymi kurami, zawi-
niętymi w brudny, zatłuszczony papier” (Borys Pasternak, „Doktor Żywago”). Cóż, 
w tiepłuszce ubikacją było wspólne wiadro …

Zapewne im bliżej było większych miast Rosji Antoni tym częściej myślał o nie-
bezpieczeństwach jakich może doświadczyć od człowieka. Antoni miał za sobą 
wyczerpującą podróż z krańców Azji do Europy. Może miał jakiegoś zaufanego 
znajomego w Moskwie, u którego mógł odetchnąć i podreperować swoje siły? 
Może odpoczywał siedząc na ławeczce na Patriarszych Prudach? Czy na Twer-
skiej można było jeszcze dostać pijane czekoladki z likierem z fabryczki słodyczy 
Adolfa Sioux? Może patrząc na barwny Kreml Antoni myślał, że trzysta lat wcześ-
niej stała na nim polska załoga? A może przypomniał sobie, że sto lat wcześniej 
do spalonej przez samych Rosjan Moskwy wjechali polscy żołnierze z napoleoń-
skiej Grande Armee? Jeżeli Antoni był w Moskwie, to z pewnością odwiedził Świą-
tynię Chrystusa Zbawiciela. Był tam jeszcze wówczas złoty, nieskromny ikonostas, 
na którego wykonanie zużyto 422 kilogramy tego kruszcu. Czy słyszał dźwięk 
14 dzwonów z 4 dzwonnic otaczających świątynną kopułę? Czy Antoni widział 
kilkanaście tysięcy płonących świec w środku świątyni? Z pewnością musiałby 
też być w kościele katolickim w zaułku Milutyńskim. Chodziło tam wielu Polaków. 

*
Antoni mógł oczekiwać na pomoc także ze strony zwykłych Rosjan. W car-

skich czasach, na szlakach wędrówek na zesłanie, miejscowa ludność, zamiesz-
kująca terytorium Imperium, wystawiała na zewnątrz swych domostw naczynia 
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z jadłem. Może przyjęto go życzliwie do jakiejś chłopskiej chaty? „Z okazji gości 
postawiono samowar. Herbata pachniała rybą, cukier był ponadgryzany, szary, 
po chlebie i naczyniach snuły się karaluchy” (Antoni Czechow, „Chłopi”). Cza-
sami ludzie biedni mogli być bardziej gościnni niż ci bogaci. Roman Dybowski 
powołuje się na „opowiadania niejednego kolegi, co uciekając w jak najbardziej 
awanturniczych warunkach piechotą z Rosji lub Syberji, znalazł przytułek, poży-
wienie, czasem nawet ryzykowną pomoc w przejściu granicy lub linji posterun-
ków u bezinteresownego chłopa rosyjskiego, jedynie w imię ludzkiej litości nad 
tułaczem” („Siedem lat w Rosji i na Syberii”, pisownia oryginalna).

*
Antoni, choć coraz bardziej słabł, zdążał jednak w kierunku nadziei. Co musieli 

czuć ci nieszczęśnicy, którzy wędrowali dokładnie w przeciwnym kierunku, do ła-
grów na Kołymę? „Sam przejazd trwa wiele miesięcy, naprzód do Władywostoku, 
potem w nie dających się opisać warunkach na dnie statku do portu Magadan, 
wreszcie setki kilometrów pieszo przez śniegi, bez odpowiedniego ubrania i wy-
żywienia” (Władysław Anders, „Bez ostatniego rozdziału”, Warszawa 2007, s. 70). 
„Wcale się nie sprawdza to chińskie przysłowie, że >pokusa, aby zrezygnować bę-
dzie największa tuż przed osiągnięciem sukcesu<” – myśli Antoni zbierając swe 
siły, aby wędrować dalej. Naraz Antoni spostrzegł, że jest w okolicy, którą przecież 
zna. Dotarł zatem do upragnionego celu. Gdyby mógł, to zacząłby biec…

*
Ktoś zapukał do drzwi. Marianna otworzyła je i … nie poznała Antoniego. Wi-

działa przed sobą jakiegoś przygarbionego, zarośniętego starca w łachmanach. 
Przeraźliwie wychudzonego i okropnie śmierdzącego. Mamrotał do niej coś nie-
wyraźnie i cały się chwiał. Dopiero po długiej chwili dotarło do niej, że to jest 
Antoni.

Marianna posadziła Antoniego na krześle na środku pokoju. Nożem kawa-
łek po kawałku odcinała strzępy ubrań i rzucała je w ogień. Tam, gdzie ubranie 
przywarło do ropiejących ran delikatnie przemywała je wodą. Największe prob-
lemy miała ze zdjęciem resztek obuwia. Następnie nożyczkami i brzytwą, nie bez 
wstrętu, usunęła coś, co u ludzi nazywa się włosami. Wzięła Antoniego na ręce 
jak dziecko i delikatnie włożyła do balii, do której wodę nagrzała na piecu. Dopie-
ro za trzecią wymianą w wodzie przestał pływać brud i insekty. Teraz przyszedł 
czas na opatrywanie ran i smarowanie mazią wrzodów. Po kąpieli Antoni zasnął. 
Na przywitanie z Marianną musi jeszcze poczekać. 

Rafał Adamus
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