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KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Bieżącym numerem zaczynamy nowy 2015 rok
w oparach zdrowia, szczęścia, pomyślności... Łatwo się
życzyło, każdemu: żonie, dzieciom, przyjaciołom, kotu
i psu; wszak mamy wprawę od dziesiątków lat. Wytrawny „życzyciel”, a przecież można to powiedzieć o każdym z nas, ma jeszcze tą istotną cechę, że równie prędko o życzeniach swych zapomina, przechowując pusty
zasób słów do kolejnych świąt i kolejnego Nowego
Roku. Nie dokonujemy rozliczeń międzyokresowych, jak
w rachunkowości, bo z biegiem czasu już nie ma czego rachować poza narastającą liczbą radców prawnych,
adwokatów, notariuszy na samorządowych listach. Coraz bardziej samotnych,
coraz bardziej sfrustrowanych, coraz bardziej bezrobotnych...
Pisze do redakcji aplikant II roku, Marcin Frąckowiak: opisuje jak bardzo zmienił mu się ogląd zawodu prawnika, odkąd wiedziony lekturami Johna Grishama decydował się na studia prawnicze: ...widzę ciągłą walkę. Z konkurencją profesjonalną – innymi radcami i adwokatami, a coraz częściej, niestety z konkurencją
hobbistyczno-szemraną, czyli wszelkiej maści windykatorami, quasi-prawnikami czy
osobami, które za opłatą mogą to i owo „załatwić”. Tam, gdzie toczy się walka, zazwyczaj są również poszkodowani, a w tym przypadku nierzadko są nimi radcy, którzy rzetelnie informują klienta, że dana sprawa nie ma szans powodzenia w sądzie,
bądź w pozasądowym postępowaniu. Cóż robi w takiej sytuacji część osób? Patrząc
na wiadomości telewizyjne, w których pojawia się wywiad ze staruszką wyrzuconą
z mieszkania przez barczystych panów w odzieży sportowej (egzekucja komornicza
z powodu braku mieszkania socjalnego okazała się niemożliwa), odpowiedź nasuwa
się sama. Wielu szuka drogi na skróty, nierzadko takiej, która z prawem wspólnego
ma niewiele. Chciałbym zadać więc pytanie, czy to my mamy dostosowywać swoje
zachowanie do ram jakie zakreślają przepisy czy może na odwrót – poprawiać ustawodawcę i proponować rozwiązania, które pozwolą je obejść. Idealistyczna odpowiedź jest oczywista – życiowa już nie do końca. Wsłuchując się w wykłady o etyce
zawodu radcy prawnego zastanawiam się, jak mamy skutecznie konkurować z osobami, które żadnej etyki przestrzegać nie muszą...
Ktoś powie: taką zgotowano nam rzeczywistość, nie nasza wina, choć nie
zasłużyliśmy na to, taki los... Nic nie zrobisz człowieku, nie chcesz być świnią,
to dłub w swoim ogródku, cicho, bez wychylania, szczęście rodzinne rzecz
najważniejsza, będzie co być musi, świat furda...
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W dziele „Tako rzecze Zaratustra”, Niemiec który bardzo chciał być Polakiem, Fryderyk W. Nietzsche, opisał Ostatniego Człowieka. Istotę bezwolną,
wolną od aspiracji, niezdolną do zmiany swego losu, bo szczęśliwą poprzez
zadowalanie się byle czym. Znów tęsknota za klasykiem, tym razem Stanisław
Wyspiański: „Aby im się chciało chcieć...” Organizujemy bal dla dzieci, kolejny
i tradycyjny, przyjeżdża 50 dzieciaków, a dzieci, wnuków, radców prawnych
i aplikantów (statystycznie) powinno być ponad dwa tysiące... Frekwencja na
balu radców prawnych dopychana jest kolanem, bo sala już wynajęta. Szeroka oferta imprez sportowych zajmuje ciągle ten sam krąg kilkunastu osób.
Nawoływanie do inicjatyw, które Izba gotowa jest sfinansować, okazuje się
głosem wołającego na puszczy. Jaki to ma związek z puchnącymi listami
radców prawnych i głosem kolegi Marcina Frąckowiaka? Otóż ma.
Jeżeli nie ma nas na poziomie samorządu, to nie będzie nas także tam,
gdzie mieszkamy, nie będzie nas w kraju, nie będzie nas w przestrzeni
publicznej, nikt nie zajmie się polepszeniem naszego losu, jeżeli najpierw
sami nie potrafimy się o to upomnieć. Kilka dni temu przyszedł klient z wyrokiem sądu austriackiego, zasądzającym od niego 15.000 euro na rzecz
pewnej Niemki za rzekome spowodowanie wypadku na stoku. Nie mogłem
mu pomóc. Nie mogłem, bo w Austrii jest przymus adwokacki na poziomie sądu najniższej instancji! Oczywiście przymus adwokata austriackiego.
Klient zrozpaczony, bo każda z przepytanych kancelarii (są polskojęzyczne,
a jakże) na wejściu żądała 2.500 euro zaliczki, powołując się na urzędowe
cenniki, według których wynagrodzenie adwokata za li tylko sporządzenie
pisma procesowego wynosi 800 euro. Niech mi zatem nie opowiadają politycy o otwartych na wolną konkurencję unijnych rynkach, bo Austria jest
wszak w Unii Europejskiej, ich prawnicy są takimi samymi jak my prawnikami wspólnotowymi, tyle tylko, że nie zaznali Gowina i jego poprzedników. A cóż robi Krajowa Rada Radców Prawnych, zobowiązana przecież do
ochrony naszych interesów? Otóż Krajowa Rada Radców Prawnych uznała,
że akcja „Niebieskiego Parasola” to za mało. Teraz będziemy udzielać darmowej pomocy prawnej w sobotę, 18 kwietnia, potem w sobotę kolejnego
miesiąca, potem pewnie w każdą sobotę, a potem czemu nie w niedzielę?
A potem?... Żegnaj 800 euro!
Może tli się jeszcze płomyk nadziei przez to, że są między nami ludzie, którym chce się chcieć: Maria Ślązak, radca prawny z Gdańska, została Prezydentem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), największej
i najważniejszej europejskiej organizacji prawniczej, radca prawny Jędrzej
Klatka (nie muszę dodawać, że z naszej Izby) został powołany na Przewodniczącego Grupy Roboczej CCBE ds. Modelowych Zasad Etyki. Po raz pierwszy
w historii CCBE polski prawnik będzie kierował pracami grupy roboczej.
OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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Dlatego obecny numer w większej niż zwykle części poświęcimy zagranicznym przejawom działalności samorządu i zaczynamy od wywiadu
z kolegą Jędrzejem Klatką. Potem warto przemyśleć tezy artykułu dr hab.
Andrzeja Matana, a także zastanowić się nad fundamentalną kwestią: po co
nam logika? Redakcja szczerze poleca pierwszą część relacji naszego kolegi
z Gdańska, Juliusza Cybulskiego, członka Krajowej Rady Radców Prawnych,
który zawędrował nad brzeg Morza Barentsa, gdzie temperatury 60 i mniej
poniżej zera nikogo nie dziwią. Tu ostrzeżenie dla delikatnych: tekst i fotografie bywają drastyczne, ale to też życie.
Ponieważ ostatni Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych uchwalił nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego warto przyjrzeć się, co mają na jego
temat do powiedzenia koledzy Zenon Klatka, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Tomasz Michalski i Rzecznik Dyscyplinarny Wojciech Kubisa.
Ja przeczytałem, wcale nie z redaktorskiego obowiązku, lecz dlatego,
że powołuję się na nich, członków samorządu, którym wciąż chodzi o coś,
i zwracam się do tych, którzy na pewno jeszcze gdzieś są (milcząca większość?...). A tymczasem rośnie rzesza usilnie pracujących nad państwa istniejącego tylko formalnie (cytat z klasyka) zdefiniowaniem na nowo; z kpiarskim uśmieszkiem podważających poczucie sensu: poczynając od sędziów
pijących kawkę w porze rozprawy, poprzez urzędników, u których Kodeks
postępowania administracyjnego po prostu nie przyjął się, na szanownych
posłach podobnych do lekarzy produkujących choroby, kończąc. A mamy
jeszcze prokuratorów, adwokatów, notariuszy, o radcach prawnych nie zapominając... Wszyscy usilnie pracują nad dowodem na słuszność tezy Griffina,
że gdyby nie prawnicy w ogóle byśmy ich nie potrzebowali.
Redaktor Naczelny
Marek Wojewoda
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Rozmawiamy z członkiem Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach

Jędrzejem Klatką

Od 1 stycznia 2015 roku jesteś przewodniczącym polskiej delegacji do
CCBE. Brzmi to tajemniczo i poważnie,
lepiej nawet niż Rada Europejska...
CCBE to Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Jest to założone w 1960 roku międzynarodowe
stowarzyszenie zrzeszające samorządy
zawodowe prawników z 28 państw Unii
Europejskiej, 4 państw zrzeszonych z UE
(Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii) oraz innych 13 państw europejskich
(Albanii, Andory, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii,
Mołdawii, Rosji, San Marino, Serbii, Turcji
i Ukrainy). Członkami CCBE są wyłącznie
samorządy zawodowe prawników reprezentowane przez władze krajowe. Można
powiedzieć, że CCBE reprezentuje ponad
milion prawników!
W enuncjacjach prasowych pojawia się również nazwa Federacja Adwokatur Europejskich (FBE), pamiętamy protest tej organizacji przeciw
dzikim pomysłom polskich polityków
ustawowego dopuszczenia do funkcjonowania niezrzeszonych w korpo-

racjach „doradców prawnych”. Powinniśmy bardziej, niż CCBE, lubić FBE?
Tu nie chodzi o lubienie. Federacja
Adwokatur Europejskich w odróżnieniu
od CCBE, zrzesza okręgowe izby adwokackie i radcowskie, a nie władze krajowe. Zgodnie ze statutem celem FBE
jest stworzenie płaszczyzny wymiany
doświadczeń pomiędzy samorządami
prawniczymi poprzez organizowanie
cyklicznych spotkań. Natomiast podstawowym celem CCBE jest reprezentowanie zrzeszonych w CCBE samorządów
na forum europejskim i międzynarodowym, a zwłaszcza w Parlamencie Europejskim oraz w Komisji Europejskiej.
Poza tym, nie tylko FBE interweniowała przeciwko poronionym pomysłom
polskich polityków. To właśnie CCBE
wspólnie z International Bar Association
w dniu 16.10.2007 r. przedstawiły na
forum międzynarodowym Raport o zagrożeniach dla praworządności w Polsce. Seria spotkań kierownictwa CCBE
z polskimi władzami w 2007 roku pomogła powstrzymać niektóre pomysły
ówczesnego Ministra Sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobry.

Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Nasza koleżanka, Maria Ślązak,
jednocześnie wiceprezes Krajowej
Rady Radców Prawnych, obecnie
pełni funkcję Przewodniczącej (Prezydenta) Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Czy to
znaczy, że teraz my – radcowie prawni
– możemy w Europie wszystko?...
Ha, ha… Chciałoby się. Tylko
w dyktaturach szef może wszystko.
Ale niewątpliwie CCBE jest organizacją demokratyczną, w której najwyższą władzę sprawuje Sesja Plenarna
wszystkich członków, która odbywa
się dwa razy w roku: w maju i w listopadzie. Ponieważ r. pr. Maria Ślązak
jest od 1 stycznia 2015 r. Prezydentem CCBE, najbliższa Sesja Plenarna
w dniach 29 i 30 maja 2015 r. odbędzie się w Gdańsku. Nasz samorząd
wspólnie z polską adwokaturą po raz
pierwszy będą gospodarzami. Przygotowania idą pełną parą żeby pokazać
się z jak najlepszej strony.
Dobrze, trudno, nie możemy
wszystkiego... Nie możemy również,
o czym mówił były Prezes KRRP Andrzej Kalwas na ostatnim Nadzwyczajnym Zjeździe, zapobiec temu, by
za dziesięć lat radców prawnych i adwokatów było „więcej niż mrówków”,
na podobnym poziomie profesjonalnym zresztą. Ze wszystkimi tego skutkami do bezrobocia włącznie, bo tak
chcieli populistyczni politycy... Czy
CCBE prezentuje jakieś stanowisko
w tej kwestii? Myślę o wpływie samorządów prawniczych na jakość kształ8

cenia i totalnym braku wpływu na
tzw. pozaaplikacyjne ścieżki wiodące
do zawodu?
Liczba prawników gwałtownie się
zwiększa nie tylko w Polsce. Także polityczna decyzja o otwarciu dostępu do
zawodów prawniczych zapadła nie tylko w Polsce. Zagrożenia i wyzwania są
wspólne dla większości europejskich
adwokatur. Co w tej sprawie robi CCBE?
Komisja Europejską oraz posłowie
Parlamentu Europejskiego bardzo się
liczą ze stanowiskiem CCBE i często biorą je pod uwagę. Ale zejdźmy na ziemię.
W XXI wieku nikt nie poprze działań antyrynkowych i antykonkurencyjnych.
Mleko się już rozlało. Dobrze już było.
Dzisiaj chodzi o to, żeby jak najlepiej przystosować się do nowej sytuacji,
w jakiej przyszło nam wykonywać nasz
zawód. W tym celu kierownictwo CCBE
podjęło ostatnio decyzję o utworzeniu
nowej grupy roboczej ds. przyszłości
wykonywania zawodu, której jestem
członkiem. Będziemy wymieniać się informacjami między innymi na temat
świadczenia usług prawnych przez osoby nie posiadające formalnych kwalifikacji prawniczych. Będziemy analizować
wpływ nowych technologii na wykonywania zawodu, w tym możliwości
i zagrożenia, jakie się wiążą ze świadczeniem pomocy prawnej przez Internet.
Zbadamy funkcjonowanie porównywarek prawników (np. www.ofachowcach.pl).
CCBE pracuje także nad modelowymi
zasadami specjalizacji prawniczych. Także jestem członkiem tej grupy roboczej.
Jestem przekonany, że bycie akredyto-
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wanym przez samorząd specjalistą jest
jedną z metod, żeby się wybić na rynku.
Odnośnie wpływu na jakość kształcenia ustawicznego, to obecnie rozpatrywana jest propozycja aby CCBE akredytowała podmioty prowadzące takie
szkolenia, gwarantując za ich jakość.
Przejdźmy zatem na grunt europejski. W jakich sprawach CCBE zajmuje stanowisko i czy nie jest to czasem głos wołającego na puszczy?
W 2014 roku CCBE zajęła stanowisko w 24 kwestiach. Ich treść w języku
angielskim jest dostępna pod linkiem:
http://www.ccbe.eu/index.php?id=33&L=0.
Ktoś kiedyś powiedział, że 80 proc.
prawa, które nas dotyczy, powstaje w Brukseli, a nie na Wiejskiej. To
prawda. Dobrze, że są ludzie, eksperci
w swoich dziedzinach, którzy pilnują
tego, co się dzieje w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim
na odpowiednio wczesnym etapie
tworzenia prawa europejskiego. Stanowiska dotyczyły najrozmaitszych
kwestii: sytuacji prawników na Krymie, europejskiego nakazu zapłaty,
haskiej konwencji wyboru prawa,
projektu dyrektywy o urzędówkach
dla osób aresztowanych, projektu
dyrektywy o wzmocnieniu domniemania niewinności, kontroli władz
państwowych nad przechowywanymi w chmurze informacjami zawierającymi tajemnicę zawodową,
projektu dyrektywy o ochronie nieujawnionych informacji handlowych
(know-how) i wielu innych.

Zdecydowanie nie jest to głos wołającego na puszczy. Podam przykład.
Komisja Europejska w pierwszym
projekcie dyrektywy o ochronie nieujawnionych informacji handlowych
(know-how) chciała ograniczyć pełnomocnikom dostęp do akt sprawy
sądowej zawierających takie know-how. Dzięki interwencji CCBE w kolejnych wersjach projektu jest już wyraźnie zapisane, że te ograniczenia
nie dotyczą profesjonalnego pełnomocnika. Argument, że bez dostępu
do akt nie da się prawidłowo reprezentować klienta, przeważył nad potrzebą ochrony know-how.
Opuszczamy zatem wielki świat
i udajemy się do gminy Pilchowice,
sołectwo Leboszowice w powiecie
gliwickim. Mieszka tam i pracuje kilku radców prawnych. Co oni z tego
mają, że na ich legitymacji widnieje
znaczek CCBE?
Z legitymacją radcowską ze znaczkiem CCBE radca prawny z Pilchowic
może pojechać do dowolnego sądu
w Unii Europejskiej. Sędzia rozpatrujący sprawę nie będzie miał wątpliwości,
że ma do czynienia z profesjonalnym
prawnikiem posiadającym prawo do
wykonywania zawodu.
Ale to nic. Dzięki członkostwu naszego samorządu w CCBE potencjalny
klient z dowolnego państwa Unii Europejskiej odnajdzie mecenasa z Pilchowic w wyszukiwarce prawników
pod adresem: https://e-justice.europa.eu/
content_find_a_lawyer-334-en.do

Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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WYWIAD NUMERU

Wyszukiwarka dopiero rusza. Na
razie jest wpisanych 87 adwokatów
z Katowic. Z Pilchowic – nikt. Komisja Europejska będzie bardzo promować wyszukiwarkę prawników
w ramach projektu „elektronicznej
sprawiedliwości.”
Sorry, będzie jeszcze trudniej: co
oni z tego będą mieć, że Jędrzej Klatka został przewodniczącym delegacji
polskiej do CCBE, a Maria Ślązak jej
Prezydentem?
To trudne pytanie. Niezręcznie mówić o sobie. Uczestniczę w pracach
CCBE od 2006 roku. Co nieco się więc
orientuje o co biega. Jaki pożytek z mojej pracy dla przykładowych radców
z Pilchowic? Przewodniczącymi innych
delegacji w CCBE są często bardzo renomowani prawnicy prowadzący bardzo duże kancelarie. Na przykład szef
delegacji niemieckiej prowadzi kancelarię z 8 oddziałami, w której pracuje 80
adwokatów. Domyślam się, że nie musi
się martwić o pozyskanie klientów…
Moja perspektywa jest, dyplomatycznie rzecz ujmując, nieco inna. Więcej
mnie łączy z mecenasem z Pilchowic niż
z gigantem z Frankfurtu, obsługującym
klientów z całego świata. Taką właśnie
perspektywę chcę pokazywać na europejskich salonach. Bo spośród miliona
europejskich prawników większość pra-
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cuje właśnie w takich miejscowościach
jak Pilchowice. Lub niewiele większych.
Jest ważne, żeby ktoś usłyszał o ich
problemach.
Pracuje w 3 grupach roboczych CCBE:
1. do spraw modelowych zasad etyki,
2. do spraw specjalizacji prawniczych
3. do spraw przyszłości zawodu.
Rozwiązania wypracowane w grupie roboczej do spraw modelowych zasad etyki zostały uwzględnione w przyjętym na ostatnim Zjeździe nowym
Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.
Na efekty prac pozostałych dwóch
grup roboczych trzeba jeszcze trochę poczekać.
Mec. Marii Ślązak zawdzięczamy
przyjęcie samorządu radców prawnych do CCBE w 1999 r. Dzięki jej
tytanicznej pracy w CCBE liczą się
ze stanowiskiem samorządu radców
prawnych. W końcu wspólnie z polską adwokaturą mamy 12 głosów na
Sesji Plenarnej. Tylko 5 największych
europejskich adwokatur ma po 18
głosów (Francja, Hiszpania, Niemcy,
Wielka Brytania i Włochy).
Podaję mój adres email:
Jedrzej.Klatka@radca.prawny.com.pl.
Niech piszą do mnie koleżanki i koledzy, którzy mają jakiś pomysł, warty
zaprezentowania go w Brukseli.
Dziękujemy bardzo za rozmowę

WIADOMOŚCI Z IZBY

KonfEREnCja
– PoSTęPoWanIE KaSaCyjnE
W SPRaWaCh CyWIlnyCh
Maciej Czajkowski

Ostatni miesiąc 2014 r. zakończył
się
w naszej Izbie
naukowym rarytasem, za który z pewnością
można uznać
Konferencję: „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty
teoretyczne i praktyczne” organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach wraz
z Katedrą Postępowania Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Konferencję
otworzyli przedstawiciele organizatorów – Dziekan OIRP w Katowicach
r.pr Ryszard Ostrowski oraz dr hab.
prof. UŚ Andrzej Torbus. Grono prelegentów było znakomite, a zakres
tematyczny konferencji z pewnością zadowolił zarówno zabieganych
na sądowych korytarzach praktyków jak i prawników z bardziej teoretycznym zacięciem. Za wyjątkowo
cenne uznać należy przede wszystkich wystąpienia Sędziów Sądu Najwyższego – Pani Sędzi SN Agnieszki
Piotrowskiej (z którą wywiad można

znaleźć na dalszych stronach styczniowego numeru naszego Biuletynu)
oraz moderującej konferencję Pani
Sędzi SN Bogumiły Ustjanicz oraz ze
swadą przeprowadzony wykład Pana
Sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Marka Procka. Z nie mniej
interesującym zagadnieniem wystąpił członek prezydium OIRP w Katowicach profesor Grzegorz Łaszczyca,
starając się odpowiedź na pytanie,
czy powracająca idea wprowadzenia
instytucji korpusu kasatorów jest faktyczną potrzebą, czy wyłącznie zagadnieniem teoretycznym.
Konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem publiczności, dlatego też godny odnotowania jest
fakt, że w trakcie jej otwarcia zostało
zawarte pomiędzy organizatorami
porozumienie o dalszej wzajemnej
współpracy, które – czego jesteśmy
już pewni – zaowocuje w najbliższej
przyszłości kolejnymi projektami
szkoleniowymi i naukowymi, na które wszystkich radców prawnych serdecznie zapraszamy. Proszę zatem
śledzić informację na naszej nowej
stronie internetowej, a z pewnością
już wkrótce ukażą się na niej zapowiedzi kolejnych wydarzeń naukowych.
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II Bal DzIECI
RaDCóW PRaWnyCh

i już drugi raz spotkał się z gorącym przyjęciem. Jak donieśli korespondenci i uczestnicy, zabawa była

„Koleżanki Koledzy,
przecież nie odmówicie Skarbom
swoim udziału w II Tradycyjnym Balu
Dzieci Radców Prawnych, który odbędzie się 13 grudnia 2014 r. w bu-

przednia, dzieci wraz z rodzicami bawiły się znakomicie, a Mikołaj jak to
o tej porze roku nie próżnował, tylko
uwijał się jak w ukropie. Z niewielką
ostrożnością można zaryzykować

dynku Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Katowicach” – taki
apel rozbrzmiał ze strony internetowej naszej Izby w kierunku rodziców
naszych najmłodszych milusińskich

stwierdzenie, że przygotowanie wesołego spotkania dla najmłodszych
i być może przyszłych członków
naszego samorządu, wpisało się już
na stałe do kalendarza imprez organi-
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zowanych przez OIRP w Katowicach.
A jaka atmosfera towarzyszyła nam
w tym roku, o tym każdy czytelnik
może przekonać się oglądając zdjęcia, które dostępne będą w galeriach
na stronie internetowej OIRP.

SPoTKanIE WIgIlIjnE

w Katowicach, Ryszard Ostrowski, wyrażając zapewne odczucia wszystkich
zebranych, iż czas świąteczny i panująca
wtedy magiczna, atmosfera służyć winny przede wszystkim idei pojednania
i refleksji oraz doprowadzić do chwilowego zatrzymania w wirze codziennych
obowiązków. Dostojny klimat Sceny Ka-

Na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia magii świąt poddali się również radcy prawni, którzy spotkali się na
Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego na
tradycyjnym i uroczystym spotkaniu wigilijnym. Oprócz członków Rady, jej Prezydium dopisali również liczni zaproszeni
goście z zaprzyjaźnionych samorządów
zawodowych: notariuszy, komorników,
adwokatów, ale także przedstawiciele
sądownictwa, środowisk akademickich
oraz byli dziekani OIRP w Katowicach.
Uroczyste życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym złożył Dziekan OIRP

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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meralnej towarzyszył gościom również
po zakończeniu części oficjalnej, kiedy
to wszyscy dzielili się opłatkiem i najlepszymi życzeniami oraz później w czasie
wyśmienitego bankietu. Charakter takich spotkań wraz z atmosferą radosnego oczekiwania powoduje, że każdy
z uczestników żałuje z pewnością w duchu, że święta są raz do roku…

Tradycja bali branżowych jest oczywiście bardzo długa, dlatego też naprawdę warto hołubić ją i pielęgnować,
gdyż niewiele momentów w naszym
życiu zawodowym równa się z uczuciem uniesienia, jakie odczuwa każda
z wirujących na parkiecie par w wypełnionej po brzegi sali balowej. Do zobaczenia za rok w jeszcze szerszym gronie.

Bal RaDCóW
PRaWnyCh

SKIM&l CUP

Karnawał dobiega już powoli końca, ale w uszach wciąż rozbrzmiewają
melodie tegorocznego Balu Radców
Prawnych, który roztańczony, rozkołysany i roześmiany wirował w malowniczej, przyprószonej białym puchem
scenerii Zajazdu Patio w Katowicach.
Piękne panie i eleganccy panowie,
szykowne kreacje, czarne muszki, błyski spinek i karnawałowych ozdób,
a wszystko to w roziskrzonej dyskretnym oświetleniem sali balowej, przy
gustownie przystrojonych okrągłych
stołach i w rytm naprawdę porywającej muzyki. Najlepszym dowodem
jak doskonale bawili się goście balowi
niech będzie informacja, że bal trwał
i trwał, kończył się późną nocą lub jak
kto woli wczesnym rankiem, a wszyscy uczestnicy z szampańskimi humorami jeszcze długo wspominali ten
fantastyczny wieczór.
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Na to wydarzenie czekali z pewnością
i niecierpliwością miłośnicy białego szaleństwa. Od zeszłego sezonu pogoda nie
rozpieszczała amatorów narciarstwa we
wszelkich jego odmianach, dlatego też
organizatorzy SKIM&L CUP II Narciarskiego Pucharu Lekarzy, Farmaceutów i Prawników odetchnęli z ulgą, gdy w styczniu
temperatura spadła poniżej zera, a pod
koniec miesiąca sypnęło śniegiem i to
sypnęło mocno. Zawody odbyły się na
najciekawszych w Polsce trasach zjazdowych w Szczyrku, dopisali uczestniczy
wszystkich trzech branży, chwaląc sobie
atmosferę zawodów, dlatego też możemy być dumni, że to właśnie Okręgowa
Izba Radców Prawnych w Katowicach stała się od tego roku współorganizatorem
imprezy sportowej o takim rozmachu
i potencjale. Zapraszamy do zapoznania
się ze szczegółową relacją z zawodów
przygotowaną przez jak zwykle niezastąpionego r.pr. Piotra Zarzeckiego.
Maciej Czajkowski

A W KRAJOWEJ RADZIE...

Ostatni kwartał
ubiegłego
roku w wielkim
oczekiwaniu zastygł, bo z dzionkiem
każdym
zbliżał się termin
Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Radców
Prawnych, którego sens zwołania podawano w coraz
większą wątpliwość. Celem nadzwyczajnego zjazdu było uchwalenie nowego
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a tu
ustawodawca wprowadza zmiany w naszej ustawie, w dużej części dotyczące
postępowania dyscyplinarnego, a przede wszystkim wyposaża KRRP w kompetencję uchwalania zasad wykonywania
zawodu. Zabrzmiało to podobnie do zasad etyki. Ale... Nadzwyczajny Zjazd zwołany został z woli X Krajowego Zjazdu,
i klamka zapadła. Zatem Nadzwyczajny
odbył się i Kodeks uchwalił, o tym jednak za chwilę. Bo najciekawiej było przed
Zjazdem, i do ostatniego dnia przed...
Komisja powołana dla opracowania
nowego projektu kodeksu etyki miała
być adresatem wszelkich propozycji,
uwag, pomysłów – które zgłaszać mogły okręgowe rady, ale i indywidualnie
radcowie prawni, aplikanci i każda osoba w miarę gramotna, myślę, że też. Nie
jest wykluczone, że Komisja działała
przy zbyt otwartej kurtynie, bo w swoim dokumencie końcowym przedstawiła także rozwiązania nie rekomendowane, ale zgłoszone. Spośród wielu
wpłynął projekt rozwodnienia tajemni-

cy zawodowej i projekt dopuszczenia
umów z klientem na procent (pactum
de quota litis) z dodatkową modyfikacją
zobowiązania kancelarii do wstępnego
pokrycia kosztów procesu. O skali ludzkiej pomysłowości świadczą nagrody
Nobla i AntyNoble; przypadłość ta radców prawnych, jak się okazuje, również
dotyczy... A potem się działo! Nikt rozsądny pomysłów takich nie traktował
poważnie, ale adwokaci wyciągnęli
wersję nie rekomendowaną, jako prawie
już uchwalony projekt Kodeksu i trzęśli
się z oburzenia na łamach wszystkich
centralnych dzienników prasowych,
w tygodnikach, miesięcznikach, pismach branżowych, różnego rodzaju
„Świerszczyków” nie pomijając. Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej nie dość,
że miał okazję zaprezentować szlachetne oblicze na licznych fotografiach, to
wreszcie pluć mógł, na TYCH radców
prawnych, żarliwie, w słusznej sprawie
i z poczuciem misji.
Balon nerwowości pompowali także
radcowie. Otóż w przeddzień Zjazdu,
gdy delegaci mieli już w rękach bilety
PKP, dziekan jednej z Izb, a wołami nie
wyciągniecie ze mnie, z której (bo i tak
wszyscy wiedzą), całkiem serio wystąpił
do Prezesa KRRP o odwołanie całej tej
procedury uchwalania nowego Kodeksu Etyki, bo po co on nam, stary jest całkiem niezły, a w ogóle to oni w Izbie napiszą nowy na nowo, i będzie pięknie.
Zaznaczam, że na wrześniowym posiedzeniu KRRP, gdy uchwalano przedłożenie nowego projektu Kodeksu pod
obrady Zjazdu Nadzwyczajnego, Izba ta
głosowała za...

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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i jedynie słusznych zmian
w projekcie Kodeksu, które po
uchwaleniu zapewnią nam
dobrobyt i powszechną pomyślność. Oprócz tego tworzyły się grupy ad hoc, które
w zakątku korytarza tworzyły
błyskawicznie nowe kodeksowe postanowienia i składały
je w uroczystym marszu na
ręce Komisji, która usiłowała
nad bałaganem tym zapanoZjazd zaczął się uroczyście, sztandar, wać, ale nie udało się... Poszło jak leci
hymn, przemówienia. Dziekan Ryszard pod powszechne głosowanie delegaOstrowski zajął miejsce Przewodniczą- tów: preambuła za preambułą, punkt
cego Zjazdu. Nie sposób nie wspo- po punkcie, przecinek po przecinku,
mnieć o głosie naszego wieloletniego poprawka do poprawki, która popraPrezesa Andrzeja Kalwasa, z którego wiała tę wcześniejszą poprawkę... Owwystąpienia najbardziej w pamięć za- szem, bywało wesoło, gdy do wniosku
padło mi wyliczenie, z którego wyni- o wprowadzenie do Kodeksu przepikało, że jeżeli listy samorządowe będą su, że: radca prawny jest obowiązany
nadal przyrastać w dotychczasowym wykonywać czynności... w sposób odtempie, to w 2030 roku radców praw- ważny i honorowo... zgłoszony został
nych i adwokatów będzie więcej niż wniosek o dodanie słów: azaliż nie bradorosłej ludności w Polsce zdolnej do wurowo. Wasz Korespondent zapewnia
noszenia broni.
jednak: zbiorowa mądrość odsiała ziarW tym miejscu nie sposób nie od- na od plew, nowy Kodeks Etyki Radcy
wołać się do klasyka, ministra Sienkiewi- Prawnego został uchwalony i jest to całcza, i jego słynnej triady, że przypomnę kiem poważny samorządowy akt prawjej ostatni element: kamieni kupa. Swoje ny, zapewne niedoskonały, ale cóż jest
uwagi, wnioski, propozycje – jak wspo- doskonałego na tym najpiękniejszym ze
mniałem – zgłaszać mógł każdy do 30 światów, poza nim samym?
kwietnia 2014 r. Człowiek rozumny woA propos zbiorowej mądrości: po
bec takiej regulacji przyjmie, że w dniu Zjeździe WK czytał w poważnych dzien21 listopada 2014 r., uwag, wniosków, nikach ogólnopolskich opowieści o tym,
propozycji, zgłaszać już nie można... Ale jak to pewien delegat spośród jednej
niestety, w myśl rozpoznania klasyka, Izby zapobiegł nieszczęściu i przytomledwie Zjazd się zaczął, a już mówni- nie w ostatniej chwili zgłosił poprawki,
cę oblegli prezenterzy świetnych, wy- wszystkie potem przyjęte (hm...), wypełjątkowych, prześlicznych, cudownych niające Kodeks światłem przewodniej
16
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myśli prawniczej. Mądrość zatem Jeden
ma na imię... Po korespondencji WK zapraszamy do lektury uwag kolegi Zenona Klatki na temat zawartości nowego
Kodeksu Etyki.
Kiedy w grudniu 2014 r. zebrała się
Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu po zjazdowych emocjach, można
powiedzieć, że zrobiło się nudno nieomal i trzeba się było wziąć do pracy.
Zatem: plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2015 – uchwalono;
plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej – uchwalono; plan wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego – uchwalono. I dalej: uchwalony
został budżet Krajowej Rady Radców
Prawnych na rok 2015, uwzględniający
pozostawienie w okręgowych izbach
70% składki samorządowej; przyjęty
został plan działań KRRP i tutaj warto
wspomnieć o podjęciu prac nad przygotowaniem Regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu
oraz nad wprowadzeniem nowych
regulacji wewnętrznych, dotyczących
wizytacji i funkcjonowania organów
prowadzących postępowania dyscyplinarne (dostosowanie do zmian
ustawowych). W katalogu prac do
wykonania w roku 2015, Waszemu Korespondentowi najbardziej podobało
się „Osiągnięcie wyższego stopnia integracji systemu informatycznego...”
Co z tego wyniknie i czy bardzo bolało?... O tym w kolejnej korespondencji w czerwcowym numerze naszego
Biuletynu.
Wasz Korespondent

zenon Klatka – Refleksje po
uchwaleniu Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego
Po dwu i półrocznej pracy nad
założeniami i kolejnymi projektami,
a także rozważaniami nad ponad
dwustu poprawkami Nadzwyczajny Zjazd przyjął większością głosów
nowy Kodeks Etyki.
Kodeks, wbrew twierdzeniom niektórych osób w mediach, jest Kodeksem nowym a nie Kodeksem zmodyfikowanym czy poprawionym. Kodeks
otrzymał inną niż dotąd przejrzystą
systematykę i ujednolicone pojęcia
(słowniczek). Zawarto w nim wiele
zasadniczych zmian – około 20 postanowień zawiera nieistniejące dotąd
istotne uregulowania, w 15 przypadkach dokonano zasadniczych, merytorycznych zmian, a w dalszych 15
dopracowano merytorycznie treść
postanowień. Niektóre obowiązki
radcy prawnego zostały rozciągnięte
nie tylko na relacje z radcami prawnymi i adwokatami ale i z doradcami
podatkowymi i rzecznikami patentowymi (należałoby oczekiwać wzajemności). Wprowadzono przepisy
o wspólnym wykonywaniu zawodu,
specyfice świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych, używaniu
środków elektronicznych, postępowaniu ze środkami klienta. Istotnie zmieniono przepisy o zasadniczym znaczeniu dotyczące tajemnicy zawodowej
i konfliktu interesów.
Zjazd nie przyjął natomiast proponowanych (w większości warian-
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towo) postanowień odnoszących się
w szczególności do:
• dopuszczenia wyjątków od obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej w przypadku obrony przez radcę
prawnego swojego interesu w postepowaniu karnym, administracyjnym,
cywilnym i dyscyplinarnym,
• warunkowego zezwolenia na korzystanie z odpłatnego pośrednictwa
(pośrednik miał dochować określonych wymogów),
• zezwolenia w ograniczonym zakresie na odstąpienie od zakazu umawiania się o honorarium zależne wyłącznie od osiągnięcia pomyślnego
wyniku sprawy,
• dopuszczenia w kancelarii wieloosobowej świadczenia pomocy prawnej
w przypadku konfliktu interesów pod
warunkiem postępowania zgodnego
z wewnętrzną procedurą o unikaniu
takich konfliktów („chińskie mury”).
Zjazd nie przyjął również uregulowania istniejącego w obecnym Kodeksie (art. 22 ust. 5) o tzw. przypisaniu
konfliktu interesów, co tworzy lukę
w prawie,
• zakazu (z wyjątkami) wypowiedzi
publicznych o prowadzonej sprawie,
• postępowania w przypadku różnicy
stanowisk pomiędzy radcą prawnym
a klientem co do wnoszenia środków
odwoławczych, czynności z zakresu postępowania karnego (usunięto
nawet procedurę zapisaną w obecnym Kodeksie w art. 28 ust. 6-8- bez
wskazania innego postępowania, co
można uznać za kolejną istotną lukę
w prawie),
18

• jednoznacznego i wyraźnego ograniczenia bezpośredniej i pośredniej
współpracy radcy prawnego z tzw.
kancelariami odszkodowawczymi
(zob. artykuł w Biuletynie nr 3) – poprzez wymóg zawierania przez radcę prawnego umowy z klientem takiej kancelarii.
Zjazd dokonał więc określonych
wyborów realizując swoją ustawową
kompetencję.
Mając powyższe na uwadze trzeba
ze zdziwieniem przyjąć propagandową wojnę (włącznie z „posłaniem” skierowanym do dziekanów rad izb tuż
przed Zjazdem) jaką wytoczył przed
Zjazdem i po Zjeździe Dziekan Izby
Warszawskiej będący też wiceprezesem KRRP. Brał on bowiem czynny
udział w pracach wąskiego zespołu
przygotowującego projekt Kodeksu
przedstawiony na Zjeździe w 2013 r.,
jak również uczestniczył w kilku posiedzeniach KRRP poświęconych projektowi. Taka zmiana ról jak i próba
stygmatyzowania w mediach autorów
projektów (stwierdził z dezaprobatą,
że nie wie kto był autorem nie przyjętych propozycji) nie świadczy o jego
nonkonformistycznej postawie (tak
się prezentował w mediach) ale raczej
o potrzebie kreowania własnej osoby.
Brak też było w mediach jednoznacznego stanowiska członków
Prezydium KRRP w obronie przedstawionych Zjazdowi propozycji,
a w szczególności podkreślania, że
przedstawiono warianty rozwiązań.
Za szokujące należy uznać prasowe
wystąpienie Prezesa NRA tuż przed

A W KRAJOWEJ RADZIE...

Zjazdem jak i katowickiego Dziekana
adwokatury na spotkaniu opłatkowym w naszej izbie. W wystąpieniach
tych nie tylko recenzowano projekt
ale również sugerowano treść, która
powinna zostać przyjęta, epatując zagrożeniami upadku etycznego naszego zawodu. Nie powinno być wątpliwości, że adwokatura nie może pisać
nam zasad etyki.

przedmiotem kilku posiedzeń KRRP.
Reakcja na te propozycje sprowadzała się do zgłaszania wielkiej ilości
poprawek. Nie było jednak żadnej
merytorycznej dyskusji na łamach
czasopism bądź portali internetowych. Dla porównania – w numerach
„Palestry” z 2014 r. ukazało się kilka
artykułów zawierających różne stanowiska co do zwolnienia się z obowiązku dochowania tajemnicy. Miała
PS
też miejsce konferencja naukowa
Prace nad projektem trwały pra- nt. specjalizacji i udziału samorządu
wie 2,5 roku. Propozycje zmian wraz zawodowego w rozwiązaniu tego
z objaśnieniami w tym również ze problemu. Wiele artykułów przedstawskazaniem wątpliwości, a następ- wiało również problemy związane ze
nie kolejne projekty z rozwiązania- zmianą modelu procesu karnego i ich
mi wariantowymi były cały czas do- wpływie na obowiązki etyczne.
Z.K.
stępne naszemu środowisku. Były też

W dniu 11 listopada o godz. 14 we Wrocławiu odbyło się odsłonięcie pomnika Wojciecha
Korfantego. Uroczystość odsłonięcia pomnika była jednym z najważniejszych punktów obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu. Uczestniczyli w niej Wojewoda Dolnośląski,
jego poprzednik na tym urzędzie, Prezydent Miasta Wrocławia, Wiceprezydent Katowic, Prezydent Fundacji Ignacego Paderewskiego, wnukowie brata Wojciecha Korfantego, Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, generałowie górniczy z KGHM, – jako przedstawiciele
jednego z fundatorów pomnika, a także senatorowie i posłowie na Sejm. Obecni byli licznie
zebrani mieszkańcy Wrocławia. W słowie wprowadzającym do uroczystości Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz przedstawił biografię wodza powstań śląskich, ale także i wodza
powstania wielkopolskiego. Przypomniał, że Wojciech Korfanty studiował na Uniwersytecie
Wrocławskim. Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział, że odsłaniany pomnik jest
symbolem dobrego sąsiedztwa trzech stolic Śląska: Opola, Katowic i Wrocławia. Pomnik stanął przy ul. Powstańców Śląskich, jednej z najważniejszych i najpiękniejszych ulic Wrocławia.
radca prawny Jan Łoziński
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PoSTęPoWanIE „WłaŚCIWE”
Dla STWIERDzEnIa nIEzgoDnoŚCI z PRaWEM
oSTaTECznEj DECyzjI (aRT. 4171 § 2 K.C.)1

Dr hab. andrzej Matan
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
I. Uwagi wprowadzające
Dla ustalenia zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niezgodne
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publiczne zasadnicze znaczenie mają postanowienia art. 417 oraz 4171 k.c. Pierwszy ze wskazanych
przepisów ma charakter ogólny, natomiast drugi zawiera regulacje szczególne w tym
znaczeniu, że w sytuacjach przewidzianych w § 1, § 2, § 3 i § 4 art. 4171 k.c. muszą
zostać spełnione dodatkowe przesłanki odpowiedzialności. Generalnie rzecz ujmując warunkiem odpowiedzialności będzie wykazanie we „właściwym postępowaniu”
bezprawności działania lub zaniechania powodującego szkodę (szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego - § 1; szkoda została wyrządzona przez
wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji - § 2; szkoda została
wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania
przewiduje przepis prawa - § 3; szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu
normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa - § 4).
Przedmiotem naszych zainteresowań pozostaje problem ustalenia zakresu pojęcia „właściwego postępowania” w przypadku określonym w hipotezie normy
zawartej w art. 4171 § 2 k.c.
Stosownie do treści tego przepisu, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można
Artykuł został przygotowany z wykorzystaniem ustaleń poczynionych w rozdz. I monografii Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s.511.
1
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żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem,
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku,
gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie
aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. W dalszych rozważaniach pozostawiono na marginesie problem
niezgodnych z prawem orzeczeń sądowych, skupiając uwagę na decyzjach.
II. ostateczne decyzje administracyjne
Analiza postanowień art. 4171 § 2 k.c. prowadzi do wniosku, iż hipotezą zawartej
w nim normy zostały objęte decyzje administracyjne. Taki pogląd prezentowany
jest w literaturze przedmiotu przez E.Bagińską, która odwołuje się do zasad wykładni nakazujących nadawanie tego samego znaczenia pojęciom występującym
w różnych gałęziach prawa. Jeśli zatem w normie cywilnoprawnej występuje pojęcie „decyzji ostatecznej”, to należy traktować je tak, jak jest to przyjęte w prawie
administracyjnym.2 Z tej racji przepis ten nie dotyczy postanowień, ani też innych
form działania administracji ( do nich stosować należy art. 417 k.c.). Dostrzega jednak szereg okoliczności, które mogą przemawiać na rzecz objęcia zakresem pojęcia „decyzja” także postanowień (przynajmniej pewnej ich grupy, określonej jako
postanowienia merytoryczne, zbliżone do decyzji). Zwraca uwagę na różną terminologię stosowaną przez ustawodawcę na oznaczenie różnych typów decyzji
administracyjnych (koncesja, zezwolenie itd.) oraz konieczność przyjmowania kryterium materialnego dla ustalenia zakresu tego pojęcia. Poza tym, co podkreśla, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za wadliwe postanowienia na podstawie
art. 417 k.c. oznaczałoby w istocie rzeczy poddanie ich kontroli sądu powszechnego, podczas gdy pozostają one w zakresie jurysdykcji sądu administracyjnego.
Jest to jednak korzystniejsze dla poszkodowanego, bowiem skraca drogę realizacji
roszczenia odszkodowawczego ze względu na brak obowiązku uzyskania prejudykatu wymaganego przez art. 4171 § 2 k.c. Rozwiązanie tego problemu upatruje w
zmianie przepisu art. 4171 § 2 k.c. poprzez zastąpienie obecnej formuły zwrotem:
„indywidualne rozstrzygnięcie”.3
Wiele postanowień, co należy podnieść dodatkowo na rzecz tego stanowiska,
wydawanych jest na szczególnych podstawach prawnych (nie w trybie k.p.a.) i nie
ma możliwości stwierdzania ich niezgodności z prawem. Przyjęcie, ze pozostają
one w kręgu decyzji wykluczałoby możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 417 k.c. jak i art. 4171§ 2 k.c.
Odmienny pogląd prezentuje Z.Banaszczyk. Jego zdaniem odpowiedzialność
przewidziana w art. 4171§ 2 k.c. może być odnoszona do tej grupy postanowień,
E.Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji (w:) System Prawa Administracyjnego, t. 12, Warszawa 2010, s.336.
3
Tamże, s. 337.
2

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach

21

PRAWO

co do których ustawa przewiduje tryb stwierdzania niezgodności z prawem ich
wydania.4 Będą to zatem postanowienia, na które służy zażalenie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), jak i postanowienia, na które takie zwyczajne środki
zaskarżenia nie służą (i tym samym należy uznać je za ostateczne w dacie doręczenia). Mieszczą się one bowiem w ogólnej formule „orzeczeń lub decyzji”.5 W
przepisie art. 4171§ 2 k.c. chodzi, w istocie rzeczy, o odpowiedzialność za szkody
wyrządzone władczymi „czynnościami konwencjonalnymi6, obejmujących także
wskazane wyżej postanowienia.
Trudno opowiedzieć się za jednym z tych poglądów, zważywszy na fakt, iż równie
doniosłe argumenty przemawiają na rzecz obu. Autorowi bliższe pozostaje stanowisko
Z.Banaszczyka głównie ze względów systemowych. Stwierdzanie niezgodności z prawem postanowień powinno odbywać się w trybie administracyjnym (sądowoadministracyjnym), a nie w ramach postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez
sąd cywilny. Ponadto, co może stanowić nowy przyczynek do wykładni pojęcia „orzeczenia i decyzje”, uzyskanie prejudykatu odnoszącego się do postanowienia na etapie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od władzy publicznej ułatwia i przyspiesza
drogę do realizacji odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego.
Za ostateczne, w ślad za doktryną prawa administracyjnego, uznać należy decyzje od których nie przysługuje zwyczajny środek prawny w postaci odwołania bądź
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.7 Ostatecznymi będą postanowienia od
których nie służy zażalenie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podstawy roszczeń odszkodowawczych nie może stanowić nieostateczna decyzja (postanowienie), nawet wadliwa, która została następnie skorygowana przez instancję
odwoławczą. Odmienna ocena godzi w zasadę instancyjności postępowania, ponadto może prowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć w toku instancji i w procesie
odszkodowawczym.8 Jak zauważa SN w wyroku z dnia 7 października 2010 r. IV CSK
206/109: „Źródłem szkody jest wydanie wadliwej decyzji i z nią wiąże się przesłanka
odpowiedzialności Skarbu Państwa. Ocena bezprawności decyzji administracyjnej
dokonywana być może jedynie w ramach postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego przy zastosowaniu przewidzianych ustawowo przyczyn i
środków (art.16 k.p.a., art. 3 p.p.s.a.). Dopiero decyzja wydana po przeprowadzeniu
Z.Banaszczyk,w: A.Olejniczak (red.) System Prawa Cywilnego, t.6, Prawo zobowiązań - część
ogólna, Warszawa 2009, s. 834.
5
Z.Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej,
Warszawa 2012, s. 242.
6
Z.Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu
władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego, RPEiS 2004, Nr 2, s. 15.
7
Szerzej o pojęciu decyzji ostatecznej w piszę w r. V („Formy stwierdzenia rażącego naruszenia prawa”, ) monografii.
8
Wyr. SN z 28 marca 2007 r. , II CSK 523/06, LEX nr 253425.
9
LEX nr 677776.
4
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takiego postępowania nadzorczego zezwala na określenie, czy spełniona została
przesłanka odszkodowawczej odpowiedzialności. Dokonanie takiej oceny przez sąd
powszechny, mimo niezakończenia postępowania sądowo-administracyjnego jest
niedopuszczalne, wkracza bowiem w sferę, która nie należy do kompetencji sądu
powszechnego. Dotyczy to również prawomocnego postanowienia.”
Niezgodność z prawem oznacza niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym również prawa Unii Europejskiej. Odpowiedzialność
odszkodowawcza państwa z tytułu szkody wyrządzonej naruszeniem prawa Unii
Europejskiej stanowi ukształtowaną zasadę prawa.10
Stwierdzenie niezgodności z prawem, co ma istotne znaczenia w sferze prawa
administracyjnego, nie należy wiązać tylko z zastosowaniem instytucji pozwalających na wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznej decyzji, ale także że
rozstrzygnięciami, których rola ogranicza się jedynie do stwierdzenia (deklaracji)
naruszenia prawa. W takich przypadkach wadliwa decyzja (postanowienie), ze
względu na zasady pewności prawa oraz ochrony praw nabytych, pozostanie w
obrocie prawnym, natomiast stwierdzenie wydania jej z naruszeniem prawa stanowić będzie spełnienie przesłanki koniecznej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Odpowiedzialność przewidziana w art. 4171§ 2 k.c. może zatem powstać także w sytuacji, gdy obarczona wadą decyzja (postanowienie), stanowiąca
przyczynę szkody, pozostaje w obrocie prawnym 11.
Przepis art. 4171§ 2 k.c. wymaga „stwierdzenie niezgodności z prawem” decyzji
(postanowienia). Literalnie rzecz ujmując na gruncie prawa administracyjnego nie
znajdziemy instytucji (orzeczenia), które wprost odpowiadałoby temu terminowi.
Najbliższe temu byłyby orzeczenia stwierdzające wydanie decyzji z naruszeniem
prawa.12 Oczywiście, tego rodzaju interpretacja nie jest do zaakceptowania, chociażby ze względu na jej rezultat, jakim byłoby ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń za szkody spowodowane wydaniem ostatecznej decyzji niezgodnej z
prawem, którą następnie uchylono bądź unieważniono. Wobec tego przyjąć trzeba, iż wskazane pojęcie obejmuje swoim zakresem wszelkiego rodzaju orzeczenia podejmowane wobec decyzji, które wprost nie stwierdzają ich niezgodności
z prawem, ale podstawą ich uchylenia bądź unieważnienia jest naruszenie prawa
(w różnym stopniu). Natomiast, na co należy zwrócić uwagę już na tym etapie
10
N.Półtorak, Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej- czy
polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijnego?, w: Transformacje Prawa Prywatnego 2011, Nr 3 i powołane tam publikacje.
11
M.Safian, K.J. Matuszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa
2009., s. 92; J.J. Skoczylas, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną, Warszawa 2005..,s. 252 i 256.
12
Art. 151 § 2 k.p.a,, art.158§ 2 k.p.a (ale już nie orzeczenia wskazane w art. 245 § 2 o.p. oraz 247
§ 3 o.p. – tu organ jedynie wskazuje okoliczności uniemożliwiające uchylenie bądź unieważnienie
decyzji) oraz 145 § 1 pkt. 1 i 3 p.p.s.a.
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rozważań, stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji nie można utożsamiać
ze stwierdzeniem rażącego naruszenia prawa w rozumieniu u.o.m.f.p. Pierwsze z
nich jest zakresowo szersze, mieści w sobie kwalifikowaną niezgodność z prawem
polegającą na jego rażącym naruszeniu. Co jest równie istotne, orzeczenie o niezgodności z prawem stanowiące prejudykat dla postępowania prowadzonego na
podstawie art. 4171§ 2 k.c. powinno stwierdzać rażące naruszenie prawa ( w trybie
i w formie określonej w art. 6 u.o.m.f.p.), aby mogło stanowić podstawę dochodzenia roszczeń regresowych od funkcjonariusza publicznego.
III. Właściwe postępowanie administracyjne
Stwierdzenie niezgodności z prawem ostatecznej decyzji (postanowienia) wiąże się z koniecznością uzyskania prejudykatu przez zainteresowanego. Rodzaj tego
prejudykatu, jak również i tryb jego uzyskania determinowany jest charakterem
decyzji (postanowienia). Art. 4171§ 2 k.c. odsyła do „właściwego postępowania”,
przez co należy rozumieć postępowanie, które ustawa uznaje za środek kontroli
zgodności z prawem decyzji (postanowień).13 Odpowiedzi na pytanie o właściwą
procedurę należy poszukiwać w regulacjach k.p.a., o.p., p.p.s.a. oraz w przepisach
szczególnych, znajdujących się poza wymienionymi ustawami. System weryfikacji
ostatecznych decyzji i postanowień, jak wynika z analizy wskazanych aktów prawnych, nie ma jednolitego charakteru. Weryfikacja taka może nastąpić w trybie
administracyjnym bądź sądowoadministracyjnym, przy czym w tym pierwszym
w ramach tzw. postępowań nadzwyczajnych uruchamianych w wyniku środka zaskarżenia wnoszonego przez legitymowany podmiot, bądź z urzędu, w ramach
uprawnień nadzorczych organów stopnia wyższego. Rozważyć trzeba również
kwestie weryfikacji ostatecznych decyzji i postanowień w trybach odwoływalności decyzji, przewidzianych w zasadzie do wzruszania rozstrzygnięć niewadliwych,
ale czasami także obarczonych niekwalifikowanymi wadami.
Funkcję administracyjnych postępowań właściwych będą pełniły:
1/ postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, które może prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 k.p.a.) lub stwierdzenia, że
decyzja została wydana z naruszeniem prawa (art. 158 § 2 k.p.a);
2/ postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia, odnośnie
postanowień wskazanych w art. 126 k.p.a. (stwierdzeniu nieważności mogą podlegać
postanowienia, na które służy zażalenie oraz postanowienia kończące postępowanie, określone w art. 134 k.pa.), które może prowadzić do stwierdzenia nieważności
postanowienia (art. 158 § 1 w zw. z art. 126 k.p.a.) lub stwierdzenia, że postanowienie
zostało wydane z naruszeniem prawa (art. 158 § 2 w zw. z art. 126 k.p.a);
3/ postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 247 § 1 o.p.), które
13
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może prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 248 § 3 o.p.) lub stwierdzenia,
że decyzja zawiera kwalifikowane wady określone w art. 247 § 1 o.p. (art. 247 § 3 o.p.);
4/ postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia (art. 219
w zw. z art. 247-249 o.p.; stwierdzeniu nieważności mogą podlegać postanowienia,
na które służy zażalenie oraz postanowienia kończące postępowanie, określone
w art. 228 § 1 o.p.), które może prowadzić do stwierdzenia nieważności postanowienia (art. 247 § 1 w zw. z art. 219 o.p.) lub stwierdzenia, że postanowienie zawiera
kwalifikowane wady określone w art. 247 § 1 o.p., (art. 247 § 3 w zw. z art. 219 o.p.);
5/ wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną (art.
145 k.p.a.), które może prowadzić do uchylenia decyzji i wydania nowej (art. 151
§1 pkt. 2 k.p.a.) lub stwierdzenie, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa
(art. 151 § 2 k.p.a.);
6/ wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostatecznym postanowieniem (art. 126 w zw. z art. 145-152 k.p.a.), które może prowadzić do uchylenia
postanowienia i wydania nowego (art. 126 w zw. z art. 151 §1 pkt. 2 k.p.a.) lub
stwierdzenie, że postanowienie zostało wydane z naruszeniem prawa (art. 126 w
zw. z art. 151 § 2 k.p.a.);
7/ wznowienie postępowania w sprawie podatkowej (art.219 w zw. z art. 140146 o.p.), które może prowadzić do uchylenia decyzji i wydania nowej (art. 245
§1 pkt.1 o.p..) lub odmowy uchylenia decyzji pomimo stwierdzenia, że zaistniały
przesłanki wznowienia określone w art. 145 § 1 o.p., ze względu na przeszkody
wskazane w art. 245 §1 pkt.3 o.p. (art. 245 § 2 o.p.;
8/ wznowienie postępowania dotyczącego postanowienia wydanego w sprawie podatkowej (art.219 w zw. z art. 240-246 o.p.), które może prowadzić do uchylenia postanowienia i wydania nowego (art. 219 w zw. z art. 245 §1 pkt.1 o.p..) lub
odmowy uchylenia postanowienia pomimo stwierdzenia, że zaistniały przesłanki
wznowienia określone w art. 245 § 1 o.p., ze względu na przeszkody wskazane w
art. 245 §1 pkt.3 o.p. (art. 219 w zw. z art. 245 § 2 o.p.
9/ postępowanie „autokontrolne” prowadzone na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a.,
w wyniku którego może dojść do stwierdzenia wydania decyzji (postanowienia)
bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
10/ postępowanie „autokontrolne” prowadzone na podstawie art. 81 ust. 3 i ust.
5 u.o.k.i.k. w wyniku którego może dojść do stwierdzenia wydania decyzji (postanowienia) bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
Powyższy katalog „administracyjnych postępowań właściwych” nie jest jednak
wyczerpujący. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się dopuszczalność zmiany (uchylenia) decyzji niewadliwych względnie dotkniętych wadami niekwalifikowanymi (innymi niż wymienione w art. 145 § 1 i art. 156 § 1 k.p.a.) w trybie
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odwoływalności fakultatywnej określonym w art. 154 k.p.a.14 NSA w wyroku z dnia 18
września 2008 r., II OSK 1789/07, ONSA WSA 2009, nr 6, poz. 117, stwierdza, że: „Interes
społeczny lub słuszny interes strony, o których mowa w art. 154 k.p.a., mogą przemawiać za uchyleniem lub zmianą decyzji ostatecznej także wówczas, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, a brak jest podstaw do wznowienia postępowania
albo stwierdzenia nieważności decyzji z powodu tego naruszenia”. Podobnie rzecz się
ma z uchyleniem (zmianą) ostatecznej decyzji podatkowej w trybie art. 253 o.p..
Nie można także wykluczyć uchylenia (zmiany) decyzji ostatecznej uprawniającej, obarczonej niekwalifikowanymi wadami, w drugim z trybów odwoływalności
fakultatywnej, określonym w art. 155 k.p.a. oraz 253a o.p.
Uchylenie (zmiana) decyzji ( a także i postanowienia) może nastąpić w wyniku
zastosowania przez organ pierwszoinstancyjny uprawnień autokontrolnych na podstawie art. 132 k.p.a. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji
publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Przepis ten nie określa przesłanek weryfikacji decyzji, które odnosiłyby się do kwestii jej
zgodności z prawem, można zatem przyjąć, że organ korzystający z tego uprawnienia,
przyznając rację stronie, uchyli (zmieni) swoją wcześniejszą decyzję obarczoną wadą
prawną stwierdzając tym samym jej niezgodność z prawem. Analogiczn konstrukcję
uprawnień autokontrolnych organu podatkowego zawiera art. 226 § 1 o.p., zatem i to
postępowanie, w sytuacji przedstawionej wyżej, może być uznane za właściwe.
IV. Właściwe postępowanie sądowe
Właściwym w rozumieniu art. 4171 § 2 k.c. jest postępowanie prowadzone przez wojewódzki sąd administracyjny w sprawie kontroli zgodności z prawem decyzji i postanowień wskazanych w art. 3 § 2 pkt. 1 i 2 p.p.s.a. W wyniku kontroli Sąd:
1/ uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy; naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego albo inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło
ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145§ 1 pkt. 1 a,b,c p.p.s.a.) ;
2/ stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli
zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach (art. 145§ 1
pkt.2 p.p.s.a.);
14
J.Borkowski (w) B.Adamiak, J.Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012. 623; A.Wróbel,w: M.Jaskowska, A.Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013, s.864; Cz.Martysz (w) G.Łaszczyca, Cz.Martysz, A.Matan,: Kodeks
postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010, t. 2, s. 322; G.Łaszczyca, Cz.Martysz,
A.Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 839 .
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3/ stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w k.p.a. lub w innych przepisach (art. 145 § 1 pkt.2 p.p.s.a.);
Podstawy uchylenia decyzji (postanowienia) w postępowaniu sądowoadministracyjnym są szersze niż podstawy wzruszenia decyzji (postanowień) w postępowaniu
administracyjnym w trybie wznowieniowym oraz nieważnościowym, obejmują również naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy oraz inne
naruszenia przepisów procesowych, jeżeli mogły one mieć wpływ na wynik sprawy15.
Prejudykatem przewidzianym w art. 4171§ 2 k.c. może być również orzeczenie sądu
administracyjnego objęte zakresem art. 287 p.p.s.a.16 Chodzi o wyrok, którym sąd administracyjny uchyli zaskarżoną decyzję, a organ rozpatrujący sprawę ponownie umorzy
postępowanie albo stwierdzi nieważność aktu bądź też ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności. W takim przypadku stronie, która poniosła szkodę, służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję. Uchylenie bądź unieważnienie
przez sąd administracyjny decyzji oznacza bowiem, iż była ona niezgodna z prawem.17
Wreszcie za postępowanie właściwe uznać przyjdzie postępowanie prowadzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz), w wyniku którego zapada orzeczenie o niezgodności z prawem działania władzy publicznej. Chodzi o
działania, przybierające formę ostatecznej decyzji (postanowienia), stanowiące
źródło szkody. ETPCz może, co prawda, zasądzić na podstawie art. 41 Konwencji
Rady Europy o ochronie prawa praw człowieka i podstawowych wolności, odpowiednie (słuszne) odszkodowanie od państwa, które naruszyło podstawowe
prawo lub wolności jednostki, często jednak ogranicza się do słusznego zadośćuczynienia w formie deklaracji naruszenia prawa. Jak się wydaje, w takim przypadku, nie ma podstaw do wykluczenia roszczeń opartych na przepisach k.c.
(417 oraz 4171 § 2).18 W tym kierunku zmierza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28
listopada 2008 r. , V CSK n271/08.19 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw CzłoE.Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji.., s. 339.
Tak m.in. T.Woś w: T.Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa2012, s. 1077; J.J. Skoczylas, Odpowiedzialność za szkody…,s.260.
17
E.Bagińska podkreśla, iż regulacja zawarta w art. 287 p.p.s.a. nie jest na tyle wystarczająca,
by można jej przypisać charakter szczególny wobec art. 417 i nast. k.c. i tym samym traktować ja
jako samodzielną podstawę prawną dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (Odpowiedzialność odszkodowawcza.., s. 375)
18
E.Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza…, s. 360 – 361. Z podobną ostrożnością
podchodzi do tego problemu M.Safjan zwracając uwagę na fakt, iż pomiędzy systemem krajowym a jurysdykcją europejską nie istnieje formalna zależność hierarchiczna, stąd orzeczenia
ETPCz nie wywołują wprost żadnych formalnych skutków w odniesieniu do orzeczeń i decyzji, w
szczególności nie prowadzą do ich uchylenia bądź unieważnienia. Jednocześnie, jak zauważa, iż
nieuwzględnienie konsekwencji wynikających z wyroku ETPCz musiałoby zostać potraktowane
jako naruszenie Konwencji. Proponuje wprowadzenie do k.p.c. nowelizacji stwarzającej wyraźną
podstawę prawną do uznania, po wyroku ETPCz, prawomocnego orzeczenia naruszającego Konwencję, za niezgodne z prawem (M.Safian, K.J. Matuszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza.., s.
19
G.Prawna 2010/233/10.
15

16

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach

27

PRAWO

wieka należy traktować za równoznaczny ze stwierdzeniem materialnoprawnej
przesłanki bezprawności, co w konsekwencji może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą władzy publicznej.
Po zmianie art. 47931a k.p.c.20 za właściwym będzie postępowanie prowadzone
przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów. W razie uwzględnienia odwołania
sąd ten zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka
co do istoty sprawy i jednocześnie stwierdza, czy zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa (art. 47931a § 3 k.p.c.).
W sytuacji kiedy przepisy prawa nie przewidują trybu stwierdzenie niezgodności
z prawem ostatecznych decyzji lub postanowień21 pojawiają się wątpliwości, czy w
ogóle będzie możliwe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Literalna interpretacja art. 4171§ 2 k.c. mogłaby prowadzić do takiego wniosku, co pozostawałoby
jednak w sprzeczności z konstytucyjnym prawem do odszkodowania za działania
władzy publicznej niezgodne z prawem (art. 77 ust.1 Konstytucji RP). Z tej racji należy przyjąć, iż w przypadku, kiedy brak jest w przepisach prawa procedury prowadzącej do uzyskania prejudykatu stwierdzającego niezgodność z prawem decyzji lub
postanowienia o charakterze ostatecznym, to zastosowanie powinna znaleźć ogólna
reguła odpowiedzialności określona w art. 417 k.c.22
V. Problem właściwego postępowania w przypadku decyzji nieostatecznych
Przepis art. 4171 § 2 k.c. obejmuje swoim zakresem szkody wyrządzone decyzjami (postanowieniami) o charakterze ostatecznym. Odpowiedzialność władzy
publicznej przewidziana w tym przepisie powstaje dopiero wówczas, gdy poszkodowany może się powołać na prejudykat stwierdzający wydanie ostatecznej
decyzji (prawomocnego orzeczenia) z naruszeniem prawa. Powstaje wobec tego
problem szkód wyrządzonych decyzjami (postanowieniami) nieostatecznymi.
Problem ten, do czasu uchylenia art. 224 o.p., dotyczył przede wszystkim nieostatecznych decyzji podatkowych 23, natomiast pozostaje dalej aktualny ze względu
na przewidzianą prawem możliwość wykonywania decyzji pierwszoinstancyjnych,
Zmiana wprowadzona na mocy art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa , Dz.U. Nr 34, poz. 173.
21
Może to dotyczyć np. postanowienia wstrzymującego roboty budowlane wydanego na
podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 20103 r., poz.
1409).
22
Z.Banaszczyk, w: K.Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Tom I, Komentarz do artykułów
1-44911….., s. 1275
23
Przepis art. 224 o.p. przewidujący możliwość wykonywania decyzji podatkowej o charakterze nieostatecznym (mimo wniesienia odwołania) został uchylony art. 1 pkt. 36 ustawą z dnia 7
listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2009 r. , Nr 2009, poz. 1318) z dniem 1 stycznia 2009 r.
20
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opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności. Ze względu na szczególne okoliczności uzasadniające natychmiastowe wprowadzanie decyzji w życie24,
rygor może zostać nadany w samej decyzji, jak i po jej wydaniu, w formie postanowienia. Obowiązek natychmiastowego wykonania decyzji (ustawowy rygor natychmiastowej wykonalności) mogą przewidywać także przepisy szczególne .25
Przyjęcie stanowiska, prezentowanego w niektórych orzeczeniach Sądu Najwyższego26, zgodnie z którym art. 4171§ 2 k.c. ma charakter przepisu szczególnego
obejmującego swoim zakresem wszystkie orzeczenia i decyzje, pozostawałoby w
sprzeczności z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP ze względu na wyłączenie spod odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej za wydanie decyzji i postanowień, które stanowiły źródło szkody, natomiast nie miały jeszcze przymiotu ostateczności.27 Z tych względów uzasadnione jest stanowisko, wedle którego należy
dopuścić możliwość zastosowania w takim przypadku podstawy odpowiedzialności przewidzianej w art. 417 § 1 k.c.28 Wobec tego przesłanką odpowiedzialności
odszkodowawczej władzy publicznej nie będzie akt stwierdzający niezgodność z
prawem decyzji nieostatecznej, a tym samym nie zachodzi problem poszukiwania
właściwego postępowania.
Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też
ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
25
Chodzi tu głównie o przepisy regulujące kompetencje organów policji administracyjnej, np.
organów inspekcji sanitarnej. Zgodnie z art. 27 ust. 2 i 27a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. z 2011 r., Dz.U. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) decyzje wydawane na
tej podstawie prawnej podlegają „natychmiastowemu wykonaniu „ bez konieczności podejmowania w tym względzie odrębnego aktu. Czasami wprost ustawodawca nadaje decyzjom rygor
natychmiastowej wykonalności np. w myśl art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1639 ) dotyczy to decyzji wymienionych w ust. 1 i 1a tego przepisu .
26
Por. m.in. wyrok SN z 19 listopada 2004 r. , V CK 250/04, OSP 2005, Nr 7-8, poz. 98,. W tym wyroku SN wskazał, iż art. 4171 § 2 k.c. reguluje całościowo odpowiedzialność za szkody wyrządzone
wydaniem orzeczenia lub decyzji. W ślad za tym, decyzja nieostateczna nie może być traktowana
jako działanie niezgodne z prawem, o którym mowa w art. 417 k.c. . Jak się wydaje w podobnym
kierunku zmierza Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 1 kwietnia 2008 r., Sk 77/06, OTK
2008, nr 3, poz. 39 stwierdza: „… konstytucja wymaga stwierdzenia niezgodności z prawem orzeczenia sądowego w odrębnym postępowaniu. Celem tej konstrukcji jest ograniczenie stosowania
ogólnej formuły art. 417 k.p.c. ze względu na zasadę pewności prawa i potrzebę ochrony ukształtowanych stanów prawnych”, a w konsekwencji nie obejmuje orzeczeń nieprawomocnych.”
27
Z.Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody ....,s.246.
28
Tamże, s.246. Także według „Uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
— kodeks cywilny, ustawy — kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 2525)” rozwiązanie przyjęte w art. 4171 § 2 k.c. nie wyłączało dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie innego niż prawomocne orzeczenia
kończącego postępowanie w sprawie.
24
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Od Redakcji: dzięki uprzejmości Prof. Andrzeja Torbusa prezentujemy ekskluzywny
wywiad z Panią Agnieszką Piotrowską, Sędzią Sądu Najwyższego, udzielony specjalnie
dla naszego Biuletynu

Dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus:
Szanowna Pani Sędzio, w imieniu
własnym oraz Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UŚ proszę
o przyjęcie życzeń pomyślności
w Nowym Roku. Nawiązując do
zgody Pani Sędzi na udzielenie krótkiego wywiadu do Biuletynu OIRP w
Katowicach... Jak pani Sędzia ocenia
celowość organizowania konferencji
dotyczącej postępowania kasacyjnego wspólnie przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych i Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ ?
Sędzia Sądu Najwyższego, Agnieszka Piotrowska: Konferencje
poświęcone istotnym zagadnieniom
postępowania kasacyjnego z udziałem
przedstawicieli nauki prawa, pełnomocników zawodowych oraz sędziów
to nie tylko bardzo dobra forma doskonalenia zawodowego pełnomocników,
ale także platforma wymiany poglądów praktycznych i teoretycznych oraz
doświadczeń w tej kwestii.
Zdaniem Pani Sędzi jakie zasadnicze problemy mają pełnomocnicy
konstruując zarzuty w skargach kasacyjnych?
Sporządzenie prawidłowej skargi kasacyjnej wymaga od jej autora znacznej
dyscypliny intelektualnej oraz jasnego
nakreślenia jej celu, co determinuje ro30

dzaj i treść formułowanych w skardze
zarzutów w ramach jej podstaw. Przy
konstruowaniu podstaw kasacyjnych
trzeba pamiętać, że zarzuty kasacyjne
powinny być ujęte tak szczegółowo,
by Sąd Najwyższy bez poszukiwań w
materiale sprawy, dysponował pełnym opisem zarzucanego przez stronę uchybienia, należy przy tym wskazać konkretny przepis ( artykuł, ustęp,
paragraf aktu prawnego, jego pełną
nazwę, datę wydania i miejsce publikacji ), sposób i skutki jego naruszenia,
a więc na czym polegało i jakie miało
konsekwencje dla rozstrzygnięcia. Nie
zawsze, zwłaszcza w obszernych wielotomowych sprawach, wymogi te są w
należytym stopniu realizowane. Pożądane jest, aby każdy wymóg formalny
skargi był spełniony oddzielnie, w wyodrębnionych tematycznie i typograficznie jednostkach tekstu. Uzasadnienie podstaw kasacyjnych oraz wniosku
o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania powinno być rzeczowe. Zarzuty naruszenia prawa materialnego w
żadnym razie nie mogą maskować zarzutów dotyczących oceny dowodów
lub ustaleń faktycznych Sądu drugiej
instancji, niedopuszczalnych z mocy
art.3983 § 3 k.p.c., co też czasem zdarza
się w sytuacji, w której skarżący tych
ustaleń nie aprobuje. Zwalczaniu ustaleń faktycznych nie mogą służyć także
zarzuty formułowane w ramach drugiej podstawy kasacyjnej, choć można,
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rzecz jasna, za ich pomocą kwestionować poprawność procesową działania
Sądu drugiej instancji. Podstawą zarzutów naruszenia prawa materialnego
mogą być tylko ustalenia faktyczne
Sądu drugiej instancji, a nie ustalenia
faktyczne będące swoistą projekcją
faktów przez skarżącego.

jednak dwie pierwsze przyczyny kasacyjne czyli zagadnienia stricte prawne,
choć nie można oczywiście tracić z
pola widzenia, że rolą skargi jest również eliminowanie z obrotu prawnego
orzeczeń wydanych w postępowaniu
nieważnym lub orzeczeń oczywiście
wadliwych.

W Pani ocenie, jakie wnioski
o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania mają największe
szanse na akceptację w ramach
przedsądu ?

Podczas konferencji zwrócono
uwagę na manierę pisania obszernych i rozwlekłych skarg kasacyjnych. Jak skutecznie eliminować
takie skargi ?

Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wymaga szczególnie starannego opracowania, skoro
prawidłowe i przekonujące przedstawienie przez skarżącego przyczyn kasacyjnych, czyli okoliczności, które w
świetle art. 3989 § 1 k.p.c. mają skłonić
Sąd Najwyższy do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, warunkuje w
istocie merytoryczne rozpoznanie tej
skargi. Trudno niejako abstrakcyjnie
ocenić, jakie wnioski mają największe
szanse na akceptację w ramach przedsądu, bo art. art. 3989 § 1 k.p.c. nie zawiera przecież takiej gradacji, a każda
ze wskazanych przyczyn odgrywa
istotną rolę z punktu widzenia charakteru i funkcji skargi kasacyjnej oraz
z punktu widzenia pozycji ustrojowej
i zadań Sądu Najwyższego. Jeśli zważyć, że skarga kasacyjna służy przede
wszystkim ochronie interesu publicznego przez zapewnienie jednolitości
wykładni i stosowania prawa, to wydaje się, że główną rolę odgrywają

Problem tkwi nie tyle w obszerności
skarg kasacyjnych, bo ich objętość zależy w dużej mierze od charakteru danej sprawy, wielości występujących w
niej wątków czy zagadnień prawnych,
ile, co już wyżej akcentowałam, w dyscyplinie intelektualnej ich autorów
oraz przemyślanej starannie koncepcji
skargi, w tym treści zarzutów formułowanych w ramach podstaw skargi i ich
precyzyjnego uzasadnienia. Powtórzyć
należy, w ślad za znanymi, jak sądzę,
poglądami Sądu Najwyższego, że treść
skargi kasacyjnej, a zwłaszcza uzasadnienie zawartych w niej wniosków, powinna być rzeczowa i zwięzła, co nie
oznacza, rzecz jasna, zachęty do nadmiernej lakoniczności czy uproszczenia argumentacji skarżącego, ani też
nie oznacza krytyki szerszych wywodów, jeśli są one rzeczywiście potrzebne i spełniają swoją rolę. Wielokrotne,
nadmierne powtarzanie, w wielu miejscach skargi, tych samych argumentów, sformułowanych bez uwzględ-
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nienia wymogów języka prawnego,
często o dużym ładunku emocjonalnym, osłabia jednak w istocie siłę argumentacji skarżącego i samo w sobie
nie ma zakładanego przez skarżącego
wpływu na jej powodzenie. Tu znowu
wracamy do znaczenia stałego doskonalenia zawodowego pełnomocników
jako swoistego remedium na wskazane uchybienia w sporządzaniu skarg
kasacyjnych.

biającej się specjalizacji prawniczej
oraz pewnych zauważalnych tendencji w ustawodawstwie w państwach UE, które bądź z podobnej
instytucji rezygnują bądź liberalizują dostęp do tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia?

Koncepcja stworzenia korpusu pełnomocników zawodowych wyłącznie
uprawnionych do wnoszenia skarg
kasacyjnych do Sądu Najwyższego
Co pewien czas w ramach dysku- wymaga z pewnością pogłębionej
sji nad problemami wymiaru spra- dyskusji, choć ja osobiście uważam, że
wiedliwości powraca koncepcja najlepszą drogą do podwyższania powprowadzenia instytucji kasato- ziomu skarg kasacyjnych jest po prostu
rów – czy pomysł ten nie wydaje się stałe doskonalenie zawodowe pełnozbędny w świetle generalnie pogłę- mocników zawodowych.

Autor: Spens03
32

PRAWO

Co To jEST CCBE I Co z TEgo WynIKa
Dla zWyKłEgo RaDCy PRaWnEgo ?
radca prawny jędrzej Klatka
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars and Law
Societies of Europe, Conseil des barreaux
européens), w skrócie CCBE, jest międzynarodową organizacją samorządów prawniczych z siedzibą w Brukseli. Zrzesza 32
samorządy prawnicze jako pełnych członków, ma 3 członków stowarzyszonych i 10
członków obserwatorów. Reprezentuje ponad milion prawników.

prawniczych z 1977 r., dyrektywą o uznawaniu dyplomów z 1984 r., dyrektywą
o usługach z 1998 r. oraz dyrektywą o kwalifikacjach zawodowych z 2005 r. W 1997 r.
opracowano jednolity wzór legitymacji
zawodowej. Ma ją w kieszeni każdy polski
radca prawny. CCBE jako «organizacja społeczna» bierze udział w postępowaniach
prowadzonych przez Europejski Trybunał
Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej) interweniując w sprawach,
które dotyczą prawników (np. tajemnicy
Members
1 - Austria
2 - Belgium
3 - Bulgaria
4 - Cyprus
5 - Czech Republic
6 - Denmark
7 - Estonia
8 - Finland
9 - France
10 - Germany
11 - Greece
12 - Hungary
13 - Iceland
14 - Ireland
15 - Italy
16 - Latvia
17 - Lichtenstein
18 - Lithuania
19 - Luxembourg
20 - Malta
21 - Norway
22 - Poland
23 - Portugal
24 - Romania
25 - Slovak Republic
26 - Slovenia
27 - Spain
28 - Sweden
29 - Switzerland
30 - The Netherlands
31 - United Kingdom
Associated Members
32 - Croatia
33 - Turkey
Observer Members
34 - Albania
35 - Armenia
36 - FYROM
37 - Georgia
38 - Montenegro
39 - Moldava
40 - Serbia
41 - Ukraine

CCBE zostało założone w 1960 roku, by
wpływać na działania EWG w obszarze
usług prawnych. CCBE brała aktywny udział
w pracach nad : Dyrektywą o usługach

zawodowej). W 1988 r. CCBE przyjęła Kodeks etyki, który obowiązuje także polskich
radców prawnych w stosunkach transgranicznych. Został on przyjęty jako obowią-
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zujący uchwałą Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych numer 8/2010 z dnia 06.11.2010 r.
i znajduje zastosowanie w stosunkach transgranicznych. W 2006 r. CCBE przyjęło Kartę
podstawowych wartości zawodu. CCBE
jest uznawana za reprezentanta zawodów
prawniczych i ponad miliona europejskich
prawników przez instytucje Unii Europejskiej : Parlament Europejski i Komisję Europejską. Przedstawiciele CCBE biorą udział
w posiedzeniach komisji Parlamentu Europejskiego i przedstawiają swoje stanowisko
broniąc interesów prawników. Urzędnicy
Komisji Europejskiej biorą czasem udział
w pracach Komisji CCBE i postrzegają CCBE
jako najbardziej wiarygodne źródło informacji we wszystkich sprawach, które dotyczą
prawników w Europie. CCBE posiada stałe
delegacje przy Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu i przy Trybunale Praw
Człowieka w Strasburgu. CCBE współdziała
z innymi międzynarodowymi organizacjami prawników: International Bar Association,
American Bar Association. CCBE monitoruje legislację europejską w szczególności
w obszarze konkurencji, swobody wykonywania zawodu, praw człowieka i nowych
technologii. Przedstawiciele CCBE lobbują
w sprawach zawodów prawniczych w UE
i jej krajach członkowskich. CCBE zabiega
o przestrzeganie podstawowych wartości
zawodu i zasad praworządności i przyczynia się do poprawiania jakości stanowionego prawa w UE. Najnowszym przykładem
jest opracowany przez Komisję Europejską
projekt Dyrektywy o ochronie nieujawnionych informacji handlowych, który w pierwotnej wersji ograniczał profesjonalnemu
pełnomocnikowi dostęp do akt sprawy!
Zdecydowane stanowisko CCBE spowodo34

wało, że Rada Europy dostrzegła problem,
że nie da się należycie reprezentować klienta bez dostępu do akt sprawy i poprawiła
projekt. KRRP jest na bieżąco informowana
przez przedstawicieli naszego samorządu
o tym, co się dzieje w Brukseli.
Struktura CCBE jest następująca:
– najwyższą władzą jest Sesja Plenarna, na
której są reprezentowane delegacje krajowe. Taka Sesja odbywa się dwa razy
w roku w maju oraz w listopadzie. Ilość
głosów poszczególnych delegacji zależy
od wielkości danego państwa.
– pomiędzy Sesjami Plenarnymi obraduje
Komitet Stały – po jednym przedstawicielu każdego samorządu.
– bieżącymi pracami kieruje Prezydencja, składająca się z Prezydenta i trzech
Wiceprezydentów. W dniu 29 listopada
2014 r. stanowisko Prezydenta CCBE, na
jednoroczną kadencje, objęła nasza koleżanka radca prawny Maria Ślązak z OIRP
w Gdańsku.
– prace wspomaga sekretariat pracujący pod kierownictwem Sekretarza
Generalnego.
– na bieżąco pracuje 18 komisji i 9 grup
roboczych, w skład których wchodzą
przedstawiciele wszystkich samorządów
prawniczych Unii Europejskiej.
W CCBE pracują następujące komisje:
– Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
– Pranie pieniędzy
– Prawo spółek
– Konkurencja
– Prawo karne
– Etyka zawodowa
– Finanse
– Swoboda świadczenia usług
– Międzynarodowe usługi prawnicze

PRAWO

– Prawa człowieka
– Nowe technologie
– Duże firmy prawnicze
– Stała delegacja w Luksemburgu
– Stała delegacja w Strasburgu
– CSR
– PECO
– Europejskie prawo prywatne
– Kształcenie
grupy robocze są następujące:
– Pozwy zbiorowe
– E-sprawiedliwość
– Europejski Akt Urzędowy
– Odpowiedzialność dyscyplinarna
– Prawo rodzinne i spadkowe
– Zabezpieczenie społeczne prawników
– Projekty Europejskie
– Europejskie Sieci Sądowe
– Ubezpieczenie
– Działają także następujące zespoły :
– Europejska Inicjatywa Przejrzystości
– Badanie kształcenia prawników – prawo
europejskie
– Jednolite zasady etyki
– Wyszukiwarka prawników Find A Lawyer
– Karta elektroniczna
– E-Codex
– Patenty
Proces podejmowania decyzji jest
następujący:
– Sesja Plenarna zbiera się dwa razy w roku
i podejmuje najważniejsze decyzje i ustala strategię CCBE,
– Komitet Stały obraduje 5-6 razy w roku
i uchwala stanowiska, opinie i rekomendacje,
– Prezydencja odpowiada za wdrożenie
decyzji Sesji Plenarnej i Komitetu Stałego
i podejmuje decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki,

– Sekretariat obsługuje prace Prezydencji,
komisji i grup roboczych, przygotowuje
projekty dokumentów i dba o codzienny
lobbing
– Komitety i grupy robocze przygotowują
dokumenty merytoryczne na posiedzenia organów CCBE.
Ponieważ w Polsce funkcjonują dwa
samorządy prawnicze, dlatego delegacja
polska składa się z przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej
Rady Adwokackiej. Przewodniczącym
delegacji polskiej jest na zmianę adwokat
I radca prawny. Obecnie przewodniczącym delegacji polskiej jest radca prawny
Jędrzej Klatka, zaś członkiem delegacji
przedstawicielka NRA adw. Dominika Stępińska-Duch. W CCBE pracuje 10 przedstawicieli KRRP i 3 przedstawicieli NRA,
którzy reprezentują polskie samorządy
zawodowe w 20 komisjach. Oficerem
łącznikowym delegacji polskiej jest Rafał
Ciesielski z biura KRRP.
Reprezentantami KRRP oraz NRA
w CCBE są następujące osoby :
r. pr. Agata Adamczyk – kształcenie, EIPA,
konkurencja,
r. pr. Piotr Bober – Komisja Finansowa
(opracowuje budżet CCBE),
r. pr. dr Piotr Chrzczonowicz – prawo
karne,
Rafał Ciesielski – nowe technologie, wyszukiwarka prawników, e-sprawiedliwość,
oficer łącznikowy
r. pr. Jędrzej Klatka – deontologia, modelowe zasady etyki, przyszłość zawodu
r. pr. Joanna Pilewska – prawo spółek,
międzynarodowe usługi prawnicze,
r. pr. dr Przemysław Kamil Rosiak – Stała
Delegacja przy Sądach UE oraz EFTA,

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach

35

PRAWO

adw. Dominika Stępińska-Duch – prawo karne,
r. pr. Anna Tarasiuk–Flodrowska
– ubezpieczenia, duże firmy prawnicze,
adw. Maciej Ślusarek – deontologia,
modelowe zasady etyki,
r. pr. dr Marlena Wach – pranie pieniędzy, europejskie prawo prywatne,
r. pr. Joanna Wisła–Płonka – swoboda
świadczenia usług, społeczna odpowiedzialność biznesu,
r. pr. Magdalena Witkowska – dostęp
do wymiaru sprawiedliwości, prawa
człowieka, PECO.
Jak wynika z powyższego zestawienia
w CCBE pracuje 2 członków oIRP Katowice: r. pr. Piotr Bober zajmuje się finansami,
a r. pr. Jędrzej Klatka – jest szefem polskiej
delegacji i dodatkowo zajmuje się zasadami
etyki i przyszłością wykonywania zawodu1.

Ktoś powiedział, że 80 % przepisów, które musimy stosować, powstaje w Brukseli.
To prawda. Międzynarodowe grono specjalistów ze wszystkich dziedzin prawa pilnuje
na bieżąco naszych interesów. Gdy Minister
Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przygotował niekorzystne dla nas projekty – CCBE
Jest także Przewodniczącym
Grupy Roboczej CCBE ds. Modelowych
Zasad Etyki – przyp. Redakcji
1
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opracowało Raport, z którego wynikało, że
proponowane zmiany zagrażają praworządności. Przedstawiciele CCBE przyjechali
do Warszawy i interweniowali. Tak samo się
dzieje gdy w innych państwach UE powstają projekty ustaw niekorzystne dla prawników, lecz przede wszystkim CCBE „pilnuje”
projektów Rozporządzeń i Dyrektyw, które
powstają w Brukseli, utrzymując robocze
osobiste kontakty zarówno z posłami Parlamentu Europejskiego, jak i Komisji Europejskiej. Na przykład gdy Komisja Europejska
zaczęła się zastanawiać, czy są potrzebne
zmiany w tzw. Dyrektywach Prawnicznych
– zapytała o zdanie właśnie CCBE.
Przedstawiciele poszczególnych samorządów prawniczych informują się
wzajemnie o planowanych i przyjętych
zmianach ustaw, wyrokach Trybunałów
Konstytucyjnych, sądów najwyższych
dot. prawników, a także – o organizowanych międzynarodowych konferencjach
i programach wymiany prawników. Okazuje się, że podobne problemy jak w Polsce występują także u innych.
Grupa Robocza CCBE pracuje od
2008 r. nad Modelowymi Zasadami Etyki. Choć regulacja w zakresie tajemnicy
zawodowej, konfliktu interesów i niezależności nie została dotąd formalnie przyjęta
(jest wciąż projektem) – to jednak projekt
nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
został opracowany już z uwzględnieniem
wypracowanych w CCBE rozwiązań. Także
kilka innych adwokatur zmieniło w ostatnim czasie swoje zasady etyki dostosowując je do propozycji Grupy Roboczej
CCBE. W ten „oddolny” sposób postępuje
harmonizacja tych zasad.
Jędrzej Klatka

TO NAS DOTYCZY - RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

zgłaszanie dowodu z zeznań radcy prawnego (adwokata)
jako świadka
Adwokat jako pełnomocnik pozwanej zgłosił w odpowiedzi na
pozew dowód z zeznań adwokata będącego pełnomocnikiem
powoda. Świadek miał ujawnić wiadomości uzyskane w związku
z udzieleniem powodowi pomocy prawnej. Wniosek ten następnie zmodyfikował tak, by dotyczył on jedynie okoliczności złożenia
oświadczenia woli przez świadka.
Sąd Najwyższy orzekając w sprawie dyscyplinarnej w postanowieniu z dnia 12.12.2014 r. SDI 44/14 wskazał, iż taki wniosek dowodowy dotyczył wprost faktów, o których adwokat powziął wiadomość w związku z wykonywaniem zawodu. Dodał też,
że rozstrzyga tutaj pierwotna treść złożonego wniosku (dowód „zgłoszony”) oraz, że termin
z Kodeksu Etyki „wiadomości związane z wykonywaniem zawodu” (u nas – „okoliczności znane (radcy prawnemu) w związku z wykonywaniem zawodu”) nie może być interpretowany
zawężająco. Za szerszą interpretacją przemawia również to, że w interesie zawodu leży jak najszersze powoływanie się „na zewnątrz” na konieczność dochowania tajemnicy zawodowej.
obowiązek brania udziału w szkoleniach zawodowych a odpowiedzialność
dyscyplinarna
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6.11.2014 r. SDI 32/14 stwierdził, że w przepisach ustawy
o radcach prawnych problematyce szkolenia „poświęcono niewiele uwagi” i to „w sposób
nader nieostry”. Ustawa nie nakłada jednak na radcę prawnego obowiązku uczestniczenia
w szkoleniach zawodowych, którego naruszenie rodziłoby odpowiedzialność dyscyplinarną. Taki obowiązek obwarowany sankcjami dyscyplinarnymi o charakterze publiczno-prawnym powinien mieć podstawę ustawową. Samorząd zawodowy jest uprawniony
do podejmowania uchwał o charakterze normatywnym nakładających na jego członków
określone obowiązki, ale w oparciu o wyraźną postawę kompetencyjną zawartą w ustawie.
Uwagi:
W stanowisku przekazanym przez KRRP Ministerstwu Sprawiedliwości – odnoszącym
się do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej – zaproponowano dodanie do art. 60 naszej ustawy przepisu uprawniającego KRRP do uchwalenia
regulaminu w sprawie dopełnienia obowiązku radców prawnych w zakresie doskonalenia
zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania
tego obowiązku (uzasadniając to koniecznością wyposażenia samorządu w środki umożliwiające sprawowanie konstytucyjnej pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu).
odpowiedzialność karna za znieważenie funkcjonariusza publicznego dokonane niepublicznie
Trybunał Konstytucyjny w wyroku 12.02. 2015 SK 70/13 orzekł, że art. 226 par. 1 KK w zakresie w jakim analizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego dokonane niepubliczOkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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nie jest zgodny z Konstytucją (chodzi o znieważenie podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych)
Trybunał stwierdził, że zagwarantowana w art. 54 ust 1. Konstytucji wolność wyrażania
swoich poglądów nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, z zachowaniem zasady proporcjonalności.
Takie ograniczenie wolności słowa jest uzasadnione ze względu na ochronę porządku
publicznego (Sprawne działanie, powaga organu) oraz ochronę praw i wolności (godności) funkcjonariusza i osoby przybranej do pomocy.
Uwaga:
Wg art. 115 par 13 KK funkcjonariuszem publicznym jest również osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, a także inna osoba w zakresie,
w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.
zwrot kosztów pomocy prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 9.01.2015 r. III SO/Wa 24/14 orzekł, iż za
sporządzenie przez pełnomocnika z urzędu opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia do WSA skargi na decyzję administracyjną nie przysługuje zwrot kosztów pomocy prawnej (przysługuje za opinię odnoszącą się do wniesienia skargi kasacyjnej).
Pełnomocnik nie powinien bowiem pozbawiać strony możliwości skontrolowania
przez Sąd legalności działania administracji.
Prace nad Regulaminem szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy
prawnego
Połączone Komisje Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP podjęły prace nad treścią regulaminu, który powinien wejść w życie razem z nowym Kodeksem Etyki. Komisje powołały
zespoły dla następujących zagadnień: form wykonywania zawodu, miejsc wykonywania
zawodu i obowiązków informacyjnych z tym związanych, lokali w których wykonywany
jest zawód oraz bezpieczeństwa danych i zapewnienia tajemnicy, biurowości, rachunkowości, sprawozdawczości i obowiązków informacyjnych wobec samorządu, wykonywania
obowiązków pełnomocnika z urzędu, działalności pro bono, likwidacji kancelarii, patronatu.
Jak widać tematyka robocza nie objęła wprost problematyki związanej z czynnościami obrońcy oraz korzystaniem „z chmury”.
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło m.in. KRRP projekt powyższej ustawy. Projekt przewiduje:
• udzielenie pomocy prawnej i informacji prawnej osobie fizycznej spełniającej warunki
określone w ustawie,
• świadczenie tej pomocy prawnej tylko przez radców prawnych i adwokatów i to osobiście (KRRP wskazała na konieczność zmiany tego przepisu by dopuścić aplikantów),
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• organizuje pomoc prawną i informację powiat, który współpracuje z gminami
w sprawie wyznaczania punktów jej świadczenia oraz zawiera porozumienie z odpowiednimi radami radcowską i adwokacką. Zawiera też umowę z konkretnym
radcą prawnym i adwokatem,
• zakres świadczenia obejmuje informację o stanie prawnym, sposobie rozwiązania problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu pisma wymagającego wiedzy prawniczej (z
wyłączeniem pism procesowych) oraz pisma o zwolnienie z kosztów i ustanowienie
pełnomocnika z urzędu. Wyłączone są sprawy z zakresu prawa podatkowego, celnego,
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (poza jej rozpoczęciem),
• przewidziany limit wydatków budżetowych wynosi w 2016 r.- około 93 miliony i wzrasta w 2025 r. do około 118 mln złotych.
Krótko
• NRA podjęła w styczniu 2015 r. jednogłośnie uchwałę w sprawie zgłoszenia do TK
wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów upoważniających radców
prawnych do obron w sprawach karnych (wskazano na art. 32 Konstytucji i niesymetryczność uprawnień i obowiązków z uwagi na możliwość wykonywania przez radców
prawnych zawodu w stosunku pracy; art. 2 Konstytucji – z uwagi na dyskryminację
adwokatury; art. 88 KPK- z którego po zmianie ma wynikać, że obecnie występuje inne
rozumienie art. 42 ust. 2 Konstytucji „w sposób nieznany w dacie jej uchwalenia”; art. 65
Konstytucji- z uwagi na nierównoprawne traktowanie obu zawodów i groźbę odpływu adwokatów do radców prawnych.)
• Poznańska Rada Adwokacka podjęła uchwałę, że działania policji sądowej polegające na poddaniu obrońcy uczestniczącego w rozprawie kontroli osobistej i przeszukaniu bagażu (torby) przed wejściem na salę- jest sprzeczne z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Sąd uzasadniał takie postępowanie treścią regulaminu
porządkowego wyłączającego z przeszukania tylko sędziów i prokuratorów. Rada
wskazała, że adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony takiej jak sędzia i prokurator oraz, że działania policji sadowej mogą naruszać prawo do obrony i tajemnicę zawodową, a także wywołują
wrażenie braku równości stron procesowych.
• Minister Sprawiedliwości reagując na wystąpienie prezesa NRA wystąpił do Ministra
Finansów sygnalizując nieprawidłowości w postępowaniu organu podatkowego,
który do dokumentacji postępowania podatkowego dołączył dane osobowe adwokata będącego pełnomocnikiem strony. Minister Sprawiedliwości wskazał, iż swoboda wykonywania takiego zawodu zaufania publicznego nie może być krępowana
przez organy – jeśli nie narusza się prawa.
radca prawny zenon Klatka
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RElaCjE MEDyCzno-PRaWnE W DzIałalnoŚCI
WojEWóDzKIEj KoMISjI Do SPRaW oRzEKanIa
o zDaRzEnIaCh MEDyCznyCh W KaToWICaCh
W kwietniu
2014 r. w auli
Uniwersytetu
Śląskiego odbyła się Śląska
Konferencja Medyczno-Prawna.
Udało mi się wysłuchać prelekcji
trzech swoich
kolegów
(adwokata i dwóch
lekarzy) – członków Wojewódzkiej
Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która poświęcona była analizie przepisów ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Interesował mnie przede
wszystkim sposób przedstawienia
tematu, gdyż samo zagadnienie jest
mi znane z codziennej praktyki orzekania w Wojewódzkiej Komisji do
spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
W związku ze wznowieniem wydawania niniejszego kwartalnika chciałam na
jego łamach podzielić się także swoimi
doświadczeniami w zakresie orzekania i
funkcjonowania Komisji oraz analizą uregulowań prawnych stanowiących ich
podstawę, co czynię poniżej. Temat znany
jest wielu koleżankom i kolegom radcom
prawnym, bowiem często występują w
sprawach przed Komisją w charakterze
pełnomocników podmiotów leczniczych
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bądź pełnomocników wnioskodawców.
Nurtowała mnie też inna kwestia: dlaczego wśród organizatorów Konferencji
nie znalazła się Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Katowicach, a wśród całej
rzeszy prelegentów żaden radca prawny ani aplikant radcowski. Nie wiem nawet czy ktoś z radców prawnych brał
w ogóle udział w Konferencji. Może nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że dwa dni wcześniej, tj. 23 kwietnia
2014 roku w tej samej auli Uniwersytetu
Śląskiego w czasie Zjazdu Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Katowicach,
gospodarze Zjazdu i zaproszeni goście
w osobach Pana Mec. Jerzego Piniora
–Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej oraz dr. Jacka Kozakiewicza, Prezesa
Śląskiej Izby Lekarskiej deklarowali wzajemną współpracę i wzajemne wsparcie
w zakresie działania korporacji prawniczych i medycznych.
W mojej ocenie taka współpraca jest obecnie niezbędna. W dobie
tak szybkiego postępu medycyny, w
skomplikowanej prawnie rzeczywistości, medycyna i prawo muszą się
wspierać, poprzez łączenie wiedzy
prawników, lekarzy, orzeczników. Lekarze chcąc dzisiaj wykonywać bezpiecznie swój zawód winni mieć obok
siebie fachowca, który rozstrzygnie
kwestie prawne, związane m.in. z ich
odpowiedzialnością zawodową w podejmowanym procesie leczenia pa-
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cjenta, jego odpowiedzialnością oraz
podmiotu leczniczego za wyrządzone
szkody, dopuszczalnością nowych metod i technik medycznych, transplantacji, eksperymentów medycznych, prowadzeniem dokumentacji medycznej,
wystawianiem recept itd. Relacje między medycyną i prawem bezspornie
wymagają wzajemnego poznawania
obu tych dyscyplin oraz zdroworozsądkowego wypracowywania wspólnych stanowisk, czemu służą właśnie
organizowane konferencje, szkolenia
oraz uruchamiane coraz częściej studia prawnicze dla lekarzy.
Niewątpliwie taką płaszczyznę medyczno-prawnego porozumienia stanowi
też funkcjonowanie i orzecznictwo Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w zakresie
zdarzeń medycznych. Ustawowym zadaniem Komisji jest orzekanie, czy podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
w szpitalu doszło do zdarzenia medycznego, a zgodnie z art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
„zdarzeniem medycznym” jest zakażenie
pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z
aktualną wiedzą medyczną:
– diagnozy, jeżeli spowodowała ona
niewłaściwe leczenie albo opóźniła
właściwe leczenie, przyczyniając się do
rozwoju choroby,
– leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
– zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Do ustalenia zdarzenia medycznego
koniecznym jest, aby przesłanki te wystąpiły łącznie.
Członkowie składów orzekających
orzekają na podstawie zebranych w
sprawie dowodów: dokumentacji medycznej, zeznań świadków oraz opinii
lekarzy specjalistów. Postępowanie to
można zatem nazwać quasi-sądowym.
Od wnioskodawcy wymaga się jedynie
uprawdopodobnienia, a nie udowodnienia zdarzenia medycznego, odmiennie niż w postępowaniu sądowym,
gdzie obligatoryjnie należy udowodnić
winę lekarza lub innego pracownika
służby zdrowia oraz adekwatny związek
przyczynowy pomiędzy zaniedbaniem
rodzącym niepożądane skutki a powstałą szkodą.
Zasady i tryb ustalania zadośćuczynienia i odszkodowania w przypadku
tzw. zdarzeń medycznych stanowią alternatywę dla sądowego trybu dochodzenia roszczeń. Zaletą tego postępowania są na pewno jego niskie koszty
oraz szybkość postępowania. Opłata od
wniosku kierowanego do Komisji wynosi bowiem 200 zł, zaś wynagrodzenie
lekarza za sporządzenie opinii mieści
się w granicach 300-450 zł. Do tego dochodzą koszty w postaci zwrotu kosztów podróży i utraconych zarobków
lub dochodów osób wezwanych przez
Komisję na posiedzenie. Niewątpliwą
też zaletą jest szybkość postępowania
przed Komisją, która zgodnie z ustawą
winna przeprowadzić postępowanie
dowodowe i wydać w sprawie orzeczenie w ciągu czterech miesięcy. Chociaż
niekiedy termin ten ulega wydłużeniu
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o dwa, trzy miesiące, głównie z powodu oczekiwania na opinię biegłych, jest
nieporównywalnie krótszy od trwających latami postępowań sądowych.
Odmienny od sądowego postępowania, ale mniej korzystny dla pacjenta, jest okres przedawnienia roszczeń,
bowiem w przypadku postępowania
przed Komisją wynosi 1 rok od dnia,
w którym poszkodowany składający
wniosek dowiedział się o zdarzeniu medycznym, nie później jednak niż 3 lata
od momentu, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia
albo śmiercią pacjenta.
Wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia ustawowo ograniczona jest
do wysokości:
a/ do 100 000 zł – w przypadku zakażenia , uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia pacjenta;
b/do 300 000zł - w przypadku zgonu pacjenta,
- przy czym Komisja orzeka jedynie
o wystąpieniu zdarzenia medycznego,
nie ustalając wysokości odszkodowania
lub zadośćuczynienia.
Ubezpieczyciel bądź w przypadku
braku ubezpieczenia od zdarzeń medycznych podmiot leczniczy prowadzący szpital, jest związany korzystnym
dla poszkodowanego wnioskodawcy
orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji i
za jej pośrednictwem w ciągu 30 dni
od otrzymania zawiadomienia o prawomocności orzeczenia Komisji, przedstawia podmiotowi składającemu wniosek
propozycje wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Przyjęcie przez
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wnioskodawcę propozycji
oznacza
zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczenia w postępowaniu cywilnym. Praktyka wskazuje, że propozycje
odszkodowania i zadośćuczynienia są
niekiedy żenująco niskie, nie zbliżone
nawet do górnego pułapu maksymalnych kwot i niewątpliwym mankamentem obowiązującej regulacji jest brak
określenia dolnej ich granicy. Okoliczność ta powoduje, iż wiele spraw nie
znajduje definitywnego zakończenia
sporu w postępowaniu przed Komisją
i trafia na drogę sądową, co pozostaje
w sprzeczności z celem wprowadzenia postępowania przed wojewódzkimi
Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych (szybkość postępowania,
odciążenie sądów).
W mojej ocenie przyjęty model odpowiedzialności za zdarzenia medyczne
niezależnie od winy świadczeniodawcy,
zakładający odejście od adekwatnego
związku przyczynowego na rzecz prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia,
chociaż dotknięty jeszcze licznymi
wadami i niekompletny, wydaje się
być wyrazem powolnego powstawania przekonania, że pacjent ma prawo
do kompensacji szkód za niepożądane
zdarzenia medyczne, które nie powinno zaistnieć w wyniku prawidłowego
postępowania leczniczego. Na pewno
system pozasądowego dochodzenia
roszczeń funkcjonujący od 1 stycznia
2012 roku zwiększył szanse rekompensaty dla pacjentów poszkodowanych w
trakcie leczenia.
Krystyna Wal-Sobieszek
radca prawny
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10 gRUDnIa 2014 r.
EURoPEjSKI DzIEń PRaWnIKa
Po raz kolejny obchodziliśmy w dniu
10 grudnia Europejski
Dzień Prawnika. Tym
razem pod patronatem
Krajowej Izby Radców
Prawnych przygotowano obchody w poszczególnych izbach
okręgowych ze wspólnym programem.
W tym celu każda z izb wyznaczała ze
swojego grona Lokalnego Koordynatora.
W naszej izbie został nim niżej podpisany.
Przesłany przez Krajowego Koordynatora
program obchodów tego święta zakładał
przeprowadzenie, w co najmniej 8 szkołach ponadpodstawowych wybranych
lub wskazanych przez lokalne kuratoria
z terenu działania danej izby pokazowych lekcji. Obchody Europejskiego Dnia
Prawnika miały w założeniu odbyć się we
współdziałaniu z przedstawicielami adwokatury. Same zaś lekcje miały odbyć się
wg przesłanego przez Krajowego Koordynatora scenariusza. Jak wynikało z programu pokazowe lekcje miało poprowadzić 4 radców prawnych i 4 adwokatów.
Jednakże jak to zwykle bywa założenia
szczytne, a rzeczywistość pokazała realne
potrzeby i możliwości. Z uwagi na narzucone terminy przygotowań w naszej izbie
zostały podjęte działania samodzielne.
Uznano przede wszystkim, że przygotowany scenariusz z uwagi na jego treść
oraz czas lekcji i gremium odbiorców nie
jest w całości pożądanym rozwiązaniem.
Na posiedzeniach komisji problemowych

naszej izby i na forum Rady ustalono, że
lekcje zostaną poświęcone prezentacji zasad funkcjonowania zawodu radcy prawnego oraz opisowi zadań i funkcji jakie
wypełnia radca prawny. Na skutek zgłoszeń poszczególnych radców prawnych
zostały wybrane szkoły: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie, II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Marii Konopnickiej w Katowicach, Liceum
Ogólnokształcące nr 3 w Tychach, Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie oraz Gimnazjum im. Powstańców
Śląskich w Imielinie.
Lokalny Koordynator skierował do
swojego odpowiednika w śląskiej adwokaturze zaproszenie z zapytaniem o koordynacje obchodów Europejskiego Dnia
Prawnika. Niestety, zaproszenie nie spotkało się z odzewem, także po jego powtórzeniu. Wobec takiej postawy nasza Izba
postanowiła o samodzielnej i autorskiej
organizacji tego święta. Wskazać bowiem
należy, że z uwagi na prowadzony w naszej izbie pilotażowy program edukacji
prawnej w II Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej w Katowicach w tej właśnie szkole postanowiono przeprowadzić
główne uroczystości.
Z tej okazji w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Marii Konopnickiej w Katowicach przygotowano przy udziale wszystkich prowadzących zajęcia z edukacji prawniczej
radców prawnych, a to: Grzegorza Chy-

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach

43

WYDARZENIA

ckiego – Lokalnego Koordynatora obchodów Europejskiego Dnia Prawnika oraz
Koordynatora edukacji prawnej, Dominika Adamczyka, Adama Jasiewicza,
Macieja Niwińskiego – członka Rady
naszej Izby oraz Tomasza Raka trzy wydarzenia składające się na całość planowanych obchodów.

Jolanta Polko. W ramach tej części obchodów wybrana klasa została oprowadzona
bo obiekcie Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej, wraz ze zwiedzaniem sekretariatu, opisem i komentarzem
co do zasad pracy sędziów, urzędników.
Dodatkowo opisano przebieg rozprawy
i charakter pracy pełnomocnika – radcy
prawnego.
W tym samym czasie w szkole odbyły
się dwa pozostałe wydarzenia, czyli konkurs prawniczy oraz symulacje rozpraw.
Konkurs prawniczy, który rozpoczął
się o godz. 9.00 składał się z 2 etapów.
Pierwszy etap – pisemny test jednokrotnego wyboru dla wszystkich chętnych.
Czas testu wyznaczono na 30 minut i był
skrupulatnie przestrzegany. Zgłosiło się 18
Ze względu na fakt, że obchody Eu- uczniów. Test obejmował 30 pytań opraropejskiego Dnia Prawnika przypadały cowanych autorsko przez niżej podpisaw środę zatem dzień rutynowych zajęć nego Koordynatora. Pytania obejmowały
szkolnych ale także w Dniu Praw Czło- zagadnienia z dotychczasowych zajęć
wieka, które w II Liceum Ogólnokształ- z edukacji prawnej oraz z I rozdziału pt.
cącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. „Prawo” II części podręcznika do Wiedzy
Marii Konopnickiej w Katowicach są rów- o społeczeństwie pt. „W centrum uwagi”.
nież celebrowane postanowiono skie- Nadto opracowane zostały z myślą o konrować planowane wydarzenia nie tylko kursie wybrane elementy części ogólnej
do klas objętych edukacją prawną ale do Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowszystkich chętnych uczniów. Niemniej wania Cywilnego, Kodeksu Pracy. Do drujednak z uwagi na ułatwienia organizacyj- giego etapu zakwalifikowało się 10 najlepne – w tym dniu i tak były zaplanowane szych osób. W drugim etapie Koordynator
zajęcia z edukacji prawnej – jedna z klas przygotował 200 pytań. Każdy z uczestobjęta tym programem została wybrana ników po wylosowaniu swojej kolejności
i uczestniczyła w zwiedzaniu Sądu Okrę- losował pytanie. Każdy uczestnik miał pragowego w Katowicach. Opiekę meryto- wo do jednej błędnej odpowiedzi. Kolejryczną ze strony Izby objął mec. Dominik na błędna odpowiedź eliminowała z konAdamczyk zaś ze strony Sądu – za co kursu. Wygrywał zaś ten uczestnik, który
niniejszym wyrażamy wdzięczność i po- pozostał. Czas odpowiedzi to 30 sekund
dziękowania – objęła osobiście przewod- i był bardzo rygorystycznie przestrzegany.
nicząca Wydziału I Cywilnego Pani Sędzia Sam konkurs nadzorowali mec. Grzegorz
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Chycki i Maciej Niwiński, a w pierwszym
etapie także mec. Adam Jasiewicz i Tomasz Rak, zaś z ramienia szkoły nauczyciele i wychowawcy: Panie Anna Ptaszyńska-Zaród i Anna Richter oraz Wicedyrektor
Anastazja Nędzi – koordynatora programu edukacji prawnej ze strony Liceum. Po
zaciętej walce – przeprowadzono aż 8 tur
losowań pytań (pojawiło się realne zagrożenie deficytu pytań) wybrano 3 laureatów oraz 3 osoby wyróżnione. Nagrody
przewidziane w konkursie – zakupione
ze środków Izby to za I miejsce dyplom
uznania oraz nagroda rzeczowa – tablet,
za II miejsce dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa – słuchawki, za III miejsce
dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa
– dwufunkcyjny pendrive. Miejsca IV-VI
były honorowane okolicznościowymi dyplomami uznania.
Od godz. 10.00 w innej sali lekcyjnej,
przygotowanej specjalnie przez nauczycieli i uczniów na tę okazję odbywały się
symulację rozpraw. Symulacje rozpraw,
to 3 scenariusze dla 5 osób każdy, zatem wzięło w nich czynny dział łączenie
15 uczniów. Scenariusz opracował niżej
podpisany na bazie autentycznych spraw
z własnej praktyki zawodowej. Scenariusze zostały tak zmodyfikowane aby nie
naruszyć dóbr osobistych prawdziwych
ich uczestników ale jednocześnie by zachowały swoją autentyczność spraw
sądowych. Przewidziano scenariusze:
rozprawy z zakresu prawa pracy – dotyczyła zwolnionego nauczyciela, rozprawy
z zakresu prawa rodzinnego – dotyczyła ustalenia kontaktów z dzieckiem ojca
homoseksualnego, rozprawy z zakresu
prawa cywilnego – dotyczyła roszcze-

nia o bezumowne korzystanie i służebności przesyłu linii energetycznej. Każdy
ze scenariuszy zakładał udział 5 uczniów
w rolach: sędziego, którego zadaniem
było wyrokowanie i podanie uzasadnienia, powoda/wnioskodawcy, którego
zadaniem było osobiste przedstawienie
swoich racji, pełnomocnika powoda/
wnioskodawcy, którego zadaniem było
obrona racji powoda/wnioskodawcy, pozwanego/uczestnika, którego zadaniem
było osobiste przedstawienie swoich racji
oraz pełnomocnika pozwanego/uczestnika, którego zadaniem było obrona racji
pozwanego/uczestnika. Wszyscy pełnomocnicy odgrywali rolę radców prawnych. Dzięki uprzejmościom naszych
edukatorów wszyscy uczniowie zostali
wyposażeni w togi radcowskie. Każdy
z uczestników otrzymał scenariusz, opis
stanu faktycznego, opis zwrotów i hasłowych argumentów. Zadaniem uczestnika
było opracowanie własnej maksymalnie
5-minutowej wypowiedzi w swojej roli,
która została oceniona przez jury. W skład
jury weszli mec. Adam Jasiewicz i Tomasz
Rak oraz nauczyciele Panie Anna Ptaszyńska-Zaród i Anna Richter w tym Wicedyrektor Anastazja Nędzi. Trzeba przyznać,
że ta część obchodów Europejskiego
Dnia Prawnika wzbudziła ogromne zainteresowanie i zaangażowania uczniów.
Ku naszemu zaskoczeniu uczniowie nie
tylko przygotowali się perfekcyjnie merytorycznie do ról nawet uzupełniając wiedzę i przekazane sformułowania o inne
we własnym zakresie ale także aktorsko.
Uczniowie w rolach stron byli odpowiednio do charakteru przebrani, modulowali
głos, korzystali z rekwizytów. Co więcej za-
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dbano o instytucje wywołania rozpraw
przez osobę woźnego sądowego. To
wszystko robiło ogromne wrażenie nie
tylko na organizatorach ale i samych
uczestnikach wywołując raz oklaski raz
salwy śmiechu. Jury miało trudne zadania przed sobą ale po burzliwych obradach korzystając z opracowanych ad
hoc statystyk wypowiedzi, zachowania
i postaw wybrano 3 laureatów oraz 3
osoby wyróżnione. Nagrody przewi-

W imieniu Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nagrody
i dyplomy w okolicznościowych – z logo
Izby opakowaniach – wręczył Koordynator mec. Grzegorz Chycki.
Z relacji uczniów i nauczycieli wiemy,
że całość bardzo się podobało i spełniła
oczekiwania, zaś symulacje rozpraw są
oczekiwanym elementem nie tylko z okazji obchodów świąt prawniczych, ale w ramach prowadzonej edukacji prawniczej.
Pozostaje zatem
serdecznie podziękować i wyrazić
uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w to
przedsięwzięcie i liczyć, że sprostamy
oczekiwaniom i kolejnym okazjom.
Na koniec warto się pochwalić,
że to wydarzenie
doczekało się publikacji na stronie II
dziane w tej części były analogiczne Liceum Ogólnokształcącego z Oddziajak w konkursie, tj. zakupione ze środ- łami Dwujęzycznymi im. Marii Konopków Izby za I miejsce dyplom uznania nickiej w Katowicach, której adres dla
oraz nagroda rzeczowa – tablet, za II chętnych lektury zamieszczam: http://
miejsce dyplom uznania oraz nagroda www.nasza-szkola.pl/europejski-dzienrzeczowa – słuchawki, za III miejsce dy- -prawnika-w-konopie.Zamieszczone
plom uznania oraz nagroda rzeczowa zaś zdjęcia uzyskaliśmy dzięki uprzejmo– dwufunkcyjny pendrive. Miejsca IV-VI ści tej szkoły, ich autorem zaś jest Marcin
były honorowane okolicznościowymi Bartosiak, któremu dziękujemy za opradyplomami uznania.
wę fotograficzną wydarzenia.
Grzegorz Chycki
W samo południe punktualnie i zgodradca prawny
nie z harmonogramem odbyło się uroKoordynator Lokalny obchodów EDP
czyste wręczenia nagród wraz z omówieKoordynator edukacji prawnej
niem wyników uzasadnieniem wyborów.
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WOLNOŚĆ Z OBOWIĄZKU
Niby jesteśmy wolni, ale jednak coraz więcej musimy. Otaczają nas ze wszystkich stron różne obowiązki, nakazy i zakazy. Ciągle musimy coś robić. Ale dlaczego nie robimy tego, co chcemy? Czy prawdziwe jest zatem nasze wewnętrzne
przekonanie, że jesteśmy wolni?
dr Tomasz Kubalica

Prawdopodobnie bardzo łatwo
przypomnimy sobie wiele rzeczy
takich jak sprzątanie, rachunki czy
telefony, które musimy pilnie zrobić
najlepiej na wczoraj. Nie musimy ich
zrobić w tym sensie, że nie mamy
żadnej alternatywy, gdyż tak w ogóle
możemy nie posprzątać, nie zapłacić
rachunku czy nie zadzwonić do kolegi lub koleżanki. Musimy to zrobić
w tym sensie, że to wiąże się z naszymi życiowymi lub zawodowymi celami. Sprzątamy, bo chcemy mieszkać
w czystym domu. Płacimy rachunki, żeby móc w nim dalej korzystać
z bieżącej wody, prądu i innych udogodnień. Dzwonimy do znajomych,
bo chcemy się otaczać przyjaciółmi.
Oczywiście możemy tego nie chcieć.
Zawsze możemy chcieć żyć samotnie
w brudzie, bez czystej wody w mieszkaniu, ale przecież nie o to chodzi.
Ale jeżeli tak do tego podejdziemy,
to okazuje się, że jest bardzo mało

rzeczy, które tak naprawdę musimy.
Należą do nich elementarne potrzeby życiowe, takie jak jedzenie, powietrze i woda, ale tylko o ile w ogóle
chcemy jeszcze trochę pożyć.
Wśród otaczających nas konieczności istnieją również takie, które
mają charakter obowiązków takich jak
zwrot pożyczonej książki czy dotrzymanie danej obietnicy. Tego rodzaju
obowiązki wiążą nas niezależnie od
naszej woli. Jeżeli bowiem ich nie
dotrzymamy, to w konsekwencji pojawią się zarzuty lub sankcje jako rodzaj kary, wśród których najgorszą jest
wyrzut sumienia i poczucie winy. Te
obowiązki mają charakter społeczny,
gdyż dają nam oparcie w innych bardziej lub mniej bliskich nam ludziach.
Pozwalają na wiarę, że pożyczona komuś w potrzebie książka powróci do
nas a obiecane wyjście do kina, dojdzie do skutku. Tego rodzaju obowiązki powstają w ramach naszych społecznych związków takich jak rodzina,
koleżeństwo czy partnerstwo. Jedne
obowiązki tego rodzaju wypełniamy
dobrowolnie tak jak obietnicę, inne
natomiast niezależnie od naszej woli
tak jak zwrot fascynującej książki.
Obowiązki kojarzymy najczęściej
z przykrością, gdyż często obciążają
nas ponad siły, ograniczają nasze ży-
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cie i naszą wolę. Czy jednak wolność
musi oznaczać całkowitą swobodę
w sensie hasła „róbta co chceta”, tak
że nie jesteśmy wobec nikogo zobowiązani do niczego? Czy autonomia
nie oznacza jednak, że sami wybieramy nasze zobowiązania?
Jednak tylko pozornie taki autonomiczny wybór naszych zobowiązań kłóci się z wolnością. Autonomia
nie jest czysto teoretyczną kwestią
obowiązku, winy czy sumienia, lecz
sprawą całkiem praktyczną. Nasze
wybory zależą nie tylko od tego, co
chcemy uczynić, lecz od całego naszego nastawienia do tego, co czynić
musimy. To co musimy uczynić, nie
zależy tylko od czynników zewnętrznych, lecz należy do naszej tożsamości jako działających podmiotów.
Zależy od tego, kim jesteśmy. Gdy
chcemy działać autonomicznie, musimy rozpoznać, jakim praktycznym
koniecznościom podlegamy i dlaczego. Zrozumienie tego pomoże nam
pojąć, dlaczego jesteśmy wolni, choć
tego nie wprost odczuwamy. Żeby to
zrozumieć, trzeba przedstawić historię naszego rozumienia obowiązku.
Kiedyś powinności wyznaczała
nam wyznawana religia i choć zmieniło się to w nowoczesnym świecie,
to jednak powinności pozostały.
W miejsce tradycyjnych obowiązków
pojawiły się nowe wyzwania stawiane przed autonomicznym podmiotem, który jako kowal własnego losu
sam musi się stale rozwijać. Kiedyś
dyscyplinowały nas autorytarne instytucje, dziś robimy to sami. W ten
48

sposób nowożytna filozofia postawiła moralne prawa, reguły i sankcje
w miejsce obowiązków. Jeśli dążymy
do doskonałości, to oznacza to dla
nas przymus, którego modelem jest
prawo. W religijnych pojęciach obowiązku i winy nastąpiło odejście od
moralnego myślenia na rzecz ekonomicznego związku sprzedawca-kupujący, w którym każdy wierny
jest coś winien swojemu Bogu. Nowożytna idea obowiązku powstała
w teologii moralnej na wzór przykazań w dekalogu.
Jednak dopiero Immanuel Kant
zwrócił uwagę na to, że nasze obowiązki opierają się nie na odgórnych
przykazaniach, lecz na ludzkiej wolności w tym sensie, że sami musimy
ograniczyć nasze działania nakładając na siebie określone prawa. W tym
sensie Kant pisze w Uzasadnieniu
metafizyki moralności, że „obowiązek jest koniecznością czynu wypływającego z poszanowania prawa”. To
znaczy, że motywy działania człowieka mogą być tak rozmaite jak różni
są ludzie. Ludzie mogą kierować się
współczuciem lub sympatią do innego człowieka, ale mogą kierować się
również własnym interesem i egoizmem. Z tego powodu nasze życzenia i skłonności jako źródło moralności są zawodne i niepewne. Dlatego
rzeczywiście wolne a tym samym
moralnie wartościowe działanie jest
tylko wtedy, gdy jest niezależne od
naszych zamiarów. Tylko wtedy, gdy
robię coś dla kogoś niezależnie od
odczuwanych skłonności, gdy postę-
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puję według zasad, które stanowimy sami dla siebie. Wolność polega
właśnie na takiej autonomii, czyli na
moralnej samodzielności i stanowieniu norm samemu sobie.
Celem naszej woli ma być zatem
wypełnienie prawa, które z istoty
obowiązuje wszystkich. Samostanowienie jest przeciwieństwem dowolności, która polega na egoistycznym
odrzuceniu zasad. Autonomia moralna prowadzi do ograniczenia własnej
interesowności i przyjęcie ponadpartyjnego punktu widzenia. Polega
ona na przyjęciu takiego wzoru postępowania (maksymy), który każdy,
kto znajdzie się w podobnej sytuacji,
może zaakceptować. I na tym polega
właśnie słynny imperatyw kategoryczny Kanta: „Postępuj tylko wedle
takiej maksymy, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się
ona prawem powszechnym”. Czyli nie
kradnij, jeśli nie chcesz być okradziony. Nie oszukuj, jeśli nie chcesz być
oszukiwany. Inaczej mówiąc „nie rób
drugiemu, co tobie niemiłe”. Tylko na

tym imperatywnie można zbudować
sensowne relacje z innymi ludźmi. Jak
wyglądałoby społeczeństwo ludzi,
którzy uznają przeciwną zasadę?
Jednak nawet imperatyw nie jest
pozbawiony wad. Można mu zarzucić pusty formalizm, gdyż funkcjonuje niezależnie od motywów
i faktycznych konsekwencji ludzkiego działania. W tym duchu Kantowski
formalizm krytykował Max Scheler,
który zamiast etyki czysto formalnej
domaga się etyki materialnej, uzasadnionej przez treściowe jakości
wartości. Problem etyki Kanta polega
na tym, że wymaga ona od nas trudnego do osiągnięcia obiektywizmu
i bezstronności w ocenie własnego
postępowania. Postępujemy bowiem
w życiu nie jako każdy, lecz jako my
sami wraz z naszymi konkretnymi życzeniami i skłonnościami. Tylko tak
możemy być podmiotami naszego
działania. Czy zatem w ogóle da się
zając stanowisko ponad podziałami?
To już jest jednak nieco inny problem.
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

ChRISToPh DRöSSER:

LOgIKA. DAJ SIę UWIEŚć!
DoM WyDaWnICzy PWn WaRSzaWa 2013 R.; STR. 222

„Sapere et fari”1

Trochę może za późno na recenzję, ale
ponieważ książka jest dostępna a recenzja
książki (z którą każdy myślący prawnik winien się zapoznać) ma być zamieszczona
w kwartalniku, to „dobre obyczaje” nie zostały – moim zdaniem – naruszone.
Autor Christoph Drösser2, redaktor
działu naukowego tygodnika „Die Zeit”
jest znany polskiemu czytelnikowi – w
Polsce wydano jego następujące książki:
Matematyka. Daj się uwieść!, Fizyka. Daj
się uwieść! oraz Muzyka. Daj się uwieść!
Książki te niewątpliwie rozszerzają wiedzę każdego z nas, lecz recenzowana pozycja „Logika. Daj się uwieść!” może być
przydatna – także w życiu zawodowym –
każdemu prawnikowi. Jak pisze autor we
wstępie „Zajmowanie się prawami logiki,
a przynajmniej ich podstawami, dobrze
zrobi również nie matematykom3. Zmuszają one do pewnego rodzaju »higieny
„Być mądrym i wymownym” – starożytny
ideał wychowawczy
2
Jest popularyzatorem, a jego opracowania mają charakter popularnonaukowy, nie
wymagają przygotowania matematycznego
i filozoficznego jak np. prace W. Van Orman
Quine Z punktu widzenia logiki czy Filozofia
logiki; nie tworzy też nowych koncepcji jak np.
Leon Chwistek czy Kazimierz Ajdukiewicz.
3
Cytuję tu dokładnie tłumaczenie.
1
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umysłowej«, do ścisłego formułowania
myśli”. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż
takie umiejętności są konieczne w każdym zawodzie prawniczym.
Kiedyś logika była wykładana na studiach prawniczych przez dwa semestry,
obecnie skrócono zajęcia do jednego
semestru, co spowodowało ograniczenie wykładanego, a co za tym idzie
wymaganego na egzaminie materiału. Miejmy nadzieję, iż nie zostanie ona
usunięta z podstawy programowej studiów prawniczych, choć nastały takie
czasy, że wszystko jest możliwe …
Na niektórych uczelniach logika,
jako przedmiot „nieprawniczy” traktowana jest jako swoisty „michałek”,
który trzeba zaliczyć i o nim zapomnieć. To błędne założenie, znajomość logiki jest przydatna nie tylko
do rozwiązywania różnego rodzaju
łamigłówek, lecz pozwala nam zrozumieć i prawidłowo opisać otaczający
nas świat. O zrozumieniu norm prawnych bez znajomości logiki nie może
być mowy – o tym co ustawodawca
chciał w danym przepisie powiedzieć
możemy ustalić stosując np. wykładnię logiczną.
Ponieważ podstawa programowa
studiów prawniczych przewiduje na-
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uczanie logiki, każdy z absolwentów
prawa uważa się za wybitnego znawcę
praw logicznych, a więc osobę umiejącą trafnie i ściśle formułować myśli,
argumentować swoje stanowisko w
pismach (nie tylko procesowych), że o
znajomości erystyki już nie wspomnę.
Jeśli jednak przysłuchamy się wystąpieniom prawników na sali sądowej,
czy przeczytamy wywody zawarte w
pismach (także procesowych), to często okaże się, iż przekonanie wielu z
nich o swojej wybitnej wiedzy w zakresie logiki jest delikatnie mówiąc, co
najmniej przesadzone.
Warto więc czasem powrócić do
przeszłości i przypomnieć sobie pewne podstawowe prawidłowości logiczne, tym bardziej, że autor podaje
je w sposób przystępny i dowcipny.
Myślę, iż lektura tego opracowania
będzie pożyteczna dla każdego z nas.
Można je traktować jako uzupełnienie
posiadanej wiedzy, rozrywkę czy swoiste repetytorium umożliwiające sięgnięcie w przyszłości do prac bardziej
wymagających autorów.
Rozdział pierwszy („O logice i rzeczywistości”) rozpoczyna anegdotka:
„Trzech logików wchodzi do baru.
– Chcecie wszyscy po piwie? – pyta
barmanka.
– Nie wiem – mówi pierwszy logik.
– Nie wiem – mówi drugi.
– Tak – mówi trzeci.” (str. 13). Barmanka podała trzy piwa. Dlaczego? Pierwszy logik nie wiedział, co odpowiedzą
koledzy, więc odpowiedział, że nie wie.
Gdyby nie chciał piwa odpowiedziałby – nie! Drugi logik nie wiedział jakie

są preferencje trzeciego, więc również
odpowiedział, że nie wie, dopiero trzeci
logik powiedział tak, bowiem wiedział
już, iż koledzy napiliby się piwa.
Rozdział ten kończy inna (bardziej
rozbudowana) wersja tej anegdoty: „Do
baru wchodzi czterech logików.
– Chcecie wszyscy po piwie? – pyta
barmanka.
– Nie wiem - mówi pierwszy logik.
– Nie wiem – mówi drugi.
– Nie wiem – mówi trzeci.
– Nie! – odpowiada czwarty logik.
– Ach pewnie jesteście logikami? –
śmieje się barmanka. – To podam wam
trzem po piwku!
– Tak – potwierdza czwarty logik –
a ja poproszę o kieliszek czerwonego
wina.” – (str. 19-20).
Myślę, iż nie potrzeba tu wyjaśniać
sensu tej anegdoty – wszystko jest przecież jasne dla każdego, kto zetknął się z
podstawami logiki. Gdyby jednak ktoś
miał trudności podpowiadam, iż klucz
zawiera się w kwantyfikatorze ogólnym
(uniwersalnym) – „wszyscy”.
Kolejne rozdziały dotykają takich
podstawowych zagadnień jak prawda
i fałsz, sposobów argumentacji i błędów z tym związanych czy podziału
logicznego.
Autor wiele miejsca poświęca słynnym paradoksom i sposobom ich rozwiązywania. Nie ogranicza się do najbardziej znanych autorstwa Zenona z
Elei tj. paradoksu Achillesa ścigającego
się z żółwiem, paradoksu kłamcy oraz
paradoksu strzały, która nigdy nie doleci do celu. Jak pamiętam paradoksy
Zenona z Elei były analizowane w trak-
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cie studiów, nie pamiętam tylko w ramach jakiego przedmiotu – logiki czy
filozofii. Warto sobie jednak je przypomnieć. Kolejnymi opowieściami,
prowadzącymi do wniosków sprzecznych z rzeczywistością omawianymi
w książce są: paradoks wszechmocy
(omnipotencji), paradoks nieciekawej
liczby, paradoks stosu (przypisywany
Zenonowi z Elei), paradoks nieoczekiwanej egzekucji (kata/skazanego),
paradoks czarnego kruka (sformułowany przez Carla Gustava Hempla),
paradoks statku Tezeusza (sformułowany przez Plutarcha z Cheronei) czy
paradoks dwóch kopert – znany nam
z różnych telewizyjnych teleturniejów
(można go rozwiązać wykorzystując
rachunek prawdopodobieństwa).
Dla osób zainteresowanych logiką
i chcących potwierdzić swoje dobre
mniemanie o posiadanych umiejętnościach autor przewidział rozrywki
umysłowe, np. różne łamigłówki czy
zagadki polegające na ustaleniu, kto
mówi prawdę a kto kłamie („wyspa
kłamców”). Prawidłowość naszego
rozumowania możemy łatwo sprawdzić, bowiem książka zawiera także
rozwiązania wraz z uzasadnieniem.

Gwoli przypomnienia autor przytacza
na końcu książki najważniejsze formuły
logiczne – dobrze znane studentom prawa oraz aksjomaty teorii mnogości.
Książka zawiera też literaturę i źródła
- wszystkie teksty w języku niemieckim.
Jak na wydawnictwo PWN przystało,
opracowanie ma też skorowidz przedmiotowy i osobowy, co ułatwia znalezienie interesujących nas zagadnień. Nie
jest on zbyt obszerny – tylko dwie strony ale za to drobnym drukiem.
Reasumując, warto mieć tę książkę w
swojej bibliotece, a przynajmniej trzeba
ją przeczytać, choćby tylko dlatego aby
w kuluarach sądowych czy na przyjęciu
imieninowym „zabłysnąć swoją erudycją”. A jeśli mamy dzieci lub krewnych
chcących studiować prawo, to łatwo
nam przyjdzie odbudowanie/umocnienie pozycji osoby będącej wybitnym
autorytetem nie tylko w swoim zawodzie. Gimnastyka umysłu nikomu nigdy
nie zaszkodziła i nie zaszkodzi …
A lektura polecanego opracowania,
to trochę więcej niż rozrywka, to także
nauka – i to dla każdego, nie tylko dla
prawników. Może też być fajnym prezentem dla osoby, która umie i chce myśleć.
Logice warto dać się uwieść …
Aleksander Chmiel
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Tomasz Michalski

Wojciech Kubisa

W dniu 25 grudnia 2014 weszła
w życie kolejna zmiana „naszej” ustawy
ustrojowej, tj. ustawy z dnia 6 lipca 1982
o radcach prawnych, zwanej w dalszej
części artykułu „ustawą”. W przeważającej części zmiany dotyczą postępowań dyscyplinarnych i w tym artykule
postaramy się przybliżyć Czytelnikom
najważniejsze z wprowadzanych zmian
z tego zakresu.
Na wstępie zwracamy uwagę na
zmianę w określeniu przesłanek odpowiedzialności, bowiem dotychczasowe brzmienie art. 64 ust 1
zastąpiono nowym, zgodnie z którym radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie
sprzeczne z prawem, zasadami etyki
lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Nie przesądzając jaka będzie
praktyka orzecznicza warto zwrócić
uwagę, że już na spotkaniu rzeczników i sędziów dyscyplinarnych we
Wrocławiu, w październiku 2014 roku,
zauważano oderwanie się od kwestii
winy w ówczesnym jeszcze projekcie
nowej regulacji. Bowiem w dotych-

czasowym brzmieniu ust. 1 art. 64
wyraźnie artykułowano winę w nienależytym wykonywaniu zawodu radcy
prawnego jako podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Opisując
etapy postępowania, w pierwszej kolejności przedstawimy nowe regulacje
dotyczące dyscyplinarnego postępowania przygotowawczego, a następnie zmiany zasad postępowania przed
Sądem Dyscyplinarnym.
Zasadniczo funkcja Rzecznika Dyscyplinarnego została wzmocniona,
bowiem jest on teraz organem Samorządu – choć do końca nie wiemy jaki
jest tego praktyczny skutek.
Rzecznika Dyscyplinarnego nadal
wybierać będzie Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych na okres czteroletniej kadencji,
a zarówno Rzecznika jak i sędziów
dyscyplinarnych nie będzie obowiązywał zakaz pełnienia funkcji ponad
dwie kadencje. Nowością jest również
rozwiązanie przewidujące wybór Zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępców Rzeczników
Okręgowych w trybie określonym
przez Krajową Radę Radców Prawnych. Prace nad ustaleniem tych zasad trwają i pierwszy projekt jest już
na etapie konsultacji.
Artykuł 68 ust.1 ustawy precyzuje
obecnie kto jest stroną w dochodzeniu, a w szczególności stwierdza, iż
obwinionym jest radca prawny lub
aplikant radcowski, co do którego
wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów; tak więc dopiero
od tego momentu obwiniony radca
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prawny korzysta w toczącym się dochodzeniu z uprawnień strony. Istotny
w tym kontekście jest przewidziany
w art. 8 ust. 3 ustawy obowiązek zawiadomienia Rady właściwej Okręgowej Izby o adresie dla doręczeń. Na
adres wskazany przez radcę prawnego, w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych, wysyłane będą
wszelkie pisma „ze skutkiem doręczenia”. Ponadto wyraźnie uregulowano,
że niestawiennictwo obwinionego
lub jego obrońcy na każde wezwanie Rzecznika lub Sądu skierowane na
ww. adres dla doręczeń nie wstrzymuje rozpoznania sprawy (oczywiście
istnieje możliwość usprawiedliwienia
swojej nieobecności), a wydanego
w takiej sytuacji orzeczenia nie uważa
się za zaoczne.
Wprowadzono wreszcie przepis art.
68 4 umożliwiający zwrócenie się do
Sądu Rejonowego o nałożenie na nie
stawiającego się świadka lub biegłego
kary grzywny, a nawet wnioskowanie
do Sądu Rejonowego o przymusowe
sprowadzenie świadka.
W sferze postępowania sądowego należy zwrócić uwagę na regulację zmieniającą granice wysokości
kary pieniężnej – obecnie wymiar tej
kary zawiera się w kwocie od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dacie popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego. Jednocześnie nowością jest możliwość
orzeczenia obok kary zasadniczej
także obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego w sposób określony
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przez Sąd Dyscyplinarny z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.
Istotną zmianą jest powiązanie
faktu ukarania dyscyplinarnego z prawem wyborczym – i tak odpowiednio
kara nagany oraz kara pieniężna skutkuje obecnie utratą biernego prawa
wyborczego do organów samorządu
radców prawnych na czas trzech lat
od dnia uprawomocnienia orzeczenia,
a kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego na czas sześciu lat od daty
uprawomocnienia się orzeczenia.
Dalszą zmianą wprowadzoną
omawianą nowelizacją jest dopuszczenie w postępowaniu dyscyplinarnym instytucji wyroku łącznego – co
spotkało się z dużym uznaniem Sądów Dyscyplinarnych – bowiem niestety wzrasta ilość spraw gdzie obwinionym zarzucane jest popełnienie
kilku czynów w różnych miejscach
i czasie, na rzecz różnych pokrzywdzonych. Dotychczasowy brak możliwości stosowania wyroku łącznego,
w przypadku uznania obwinionego
winnym popełnienia zarzucanych
mu czynów, skutkował koniecznością orzekania przez Sąd Dyscyplinarny kliku niezależnych kar.
Nowy art. 652 ustawy wprowadza
od dawna postulowaną możliwość
reagowania na toczące się przeciwko radcy prawnemu postępowanie
karne. Wyrażając przekonanie, że nadal będą to sprawy incydentalne, to
jednak ważne jest, że Sąd Dyscyplinarny otrzymał instrument do szyb-
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kiego reagowania w tak wyjątkowych
sytuacjach, które gdy się już pojawią
budzą duże zainteresowanie i wywołują liczne kontrowersje. Mianowicie
chodzi o możliwość tymczasowego
zawieszenia radcy prawnego w czynnościach zawodowych, które to może
mieć charakter fakultatywny – gdy
przeciwko radcy prawnemu toczy się
postępowanie dyscyplinarne lub karne, a szczególne uzasadnione okoliczności sprawy wskazują na potrzebę zastosowania tego środka, bądź też ma
charakter obligatoryjny gdy w prowadzonym przeciwko radcy prawnemu
postępowaniu karnym zastosowano
tymczasowe aresztowanie. Powyższe
postanowienia Sądu Dyscyplinarnego
są natychmiast wykonalne. Oczywiście przysługuje na nie zażalenie, które jednak nie wstrzymuje wykonalności takiego postanowienia.
W tym miejscu zwrócić należy
uwagę na konieczność szybkiej reakcji organów Izby – w tym zwłaszcza
Dziekana – zmierzających do poinformowania Sądów, prokuratur, itp.
o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych i – jak się wydaje – w sytuacji orzeczenia takiego
postanowienia wobec radcy prawnego prowadzącego jednoosobową
kancelarię także celem zapewnienia
klientom tej kancelarii właściwej pomocy prawnej. Niestety problem ten
nie został zauważony przez ustawodawcę i żadne przepisy regulujące tę
problematykę nie zostały uchwalone.
Mamy jednak nadzieję, że postanowienia w tym przedmiocie będą in-

cydentalne – a w zasadzie w ogóle
nie powinny powstawać przesłanki
do ich wydania – jeśli jednak takowe
zaistnieją – w szczególności do obligatoryjnego wydania postanowienia
to wreszcie jako samorząd unikniemy
zarzutów o braku reakcji na tak drastycznie naganne zachowanie członka samorządu. Oczywiste jest także
w naszej ocenie, że zarówno wnioski
składane o fakultatywne wydanie
tych postanowień, jak i same postanowienia wydawane będą w szczególnie uzasadnionych przypadkach
i po wnikliwej ocenie przesłanek uzasadniających podjęcie takich decyzji.
Nowe regulacje dotyczące postępowania dyscyplinarnego, w myśl
zawartych w ustawie przepisów przejściowych, są stosowane do postępowań, które zostaną wszczęte w danej
instancji po wejściu w życie ustawy
nowelizacyjnej, a do postępowań
dyscyplinarnych wszczętych przed
dniem wejścia w życie ustawy do ich
zakończenia w danej instancji stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Podsumowując uważamy, że pomimo pewnych deficytów nowych
regulacji wprowadzone zmiany należy
ocenić pozytywnie jako służce usprawnieniu i usystematyzowaniu postępowania dyscyplinarnego. Zachęcamy
Czytelników do samodzielnego zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, bowiem charakter i rozmiar naszej
publikacji nie pozwala na szczegółowe
przedstawienie wszystkich zmian powodując potrzebę ograniczenia się do
tych, które uznaliśmy za najistotniejsze.
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MRoźny PoRanEK

Juliusz Cybulski

Był niedzielny, piękny, lecz mroźny
poranek 2014 roku. Niespodziewanie, odśpiewał swoją melodyjkę telefon komórkowy, instrument współczesnej techniki, który w taki dzień potrafi rozzłościć
świętego. Zagubiony lub zdesperowany
klient. Pomyślałem. Nie. To Włodek, jeden z przyjaciół od dalekich podróży. Nie
z każdym można wytrzymać przez miesiąc w samochodzie, w dzień i w nocy,
kiedy w koło dzika i nie zawsze przychylna turystom Syberia. Rozmawiałem
z Romanem, mówi, on jest już gotów
jechać, a ty? Kiedy i dokąd pytam? Na zimową wyprawę do Rosji. Razem z nimi
lub z każdym z osobna zjechałem ten
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rosyjski kraj, jak i Gruzję Kazachstan, Iran,
Alaskę, Ekwador, Wietnam, Filipiny, Chiny
i inne, oraz wszystkie kraje Europy. Jaki
jest teraz pomysł, pytam Włodka? Pamiętasz tą Iroczkę, która poznaliśmy w Archangielsku, ma ona znajomych w Narjan Mar, którzy z niewielką opłatą mogą
nas zawieść za koło polarne do hodowców reniferów. Mam już ich namiary, pozostało tylko ustalić, kiedy lecimy. Lecimy
pytam, zawsze jechaliśmy. Tym razem to
się nie da, tam nie ma dróg, a zimą to istny koniec świata. Odpowiedź była szybka. Jak w trójkę, z Romanem to jestem
gotów. Poczytam trochę o tych terenach
i zobaczę jak u mnie będzie z urlopem.
Na jak długo jedziemy. Co najmniej trzy
tygodnie, ale wiesz, zawsze może być
trochę dłużej. Zacząłem przygotowania.
Odnalazłem na mapie tę niewielką miejscowość, wysoko na północy. W pobliżu żadnej cywilizacji. Informacje w Internecie zaledwie zdawkowe a zdjęcia
ludzi tam żyjących z bardzo skośnymi
oczami. Już mi się to zaczęło podobać.
Na koniec jeszcze jedna informacja, jaka
pogoda i ile stopni. Z tym było gorzej,
w dzień, w którym przeglądałem informację w Internecie, to było minus 36.
Chyba da się wytrzymać.
Urlop już mam. Przygotowałem konieczne do zabrania rzeczy w piwnicy,
aby żona się przedwcześnie nie dowiedziała. Teraz etap najtrudniejszy jak o wyjeździe powiedzieć żonie. Tym bardziej,
że jej jest zawsze zimno. Jak zawsze nasłuchałem się wielu cennych i słusznych
rad o tym, aby nie jechać w takie rejony
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Rosji, bo jest tam niebezpiecznie i bardzo
zimno. Jednakże i tę przeszkodę udało
się pokonać dzięki jej wyrozumiałości
i moim talentom negocjacyjnym.
Ruszamy. Pierwszy etap to samochodem do Kaliningradu. Zaprzyjaźniony Misza, uczestnik wspólnej wyprawy
w 2013 r. na Półwysep Kolski przyjął nas
w swoimi mieszkaniu i położył spać. Samolot do Moskwy startował o 4.30 czasu
moskiewskiego a trzeba było być dwie
godziny wcześniej. Bez większych przygód po dwóch i pół godzinie ukazało
się lotnisko we Wnukowie w Moskwie.
Wszędzie można spotkać akcenty olimpiady zimowej w Soczi a hala lotniska
wręcz przepełniona była stoiskami z ciuchami i sprzętem sportowym charakterystycznym dla tej sportowej imprezy.
Dwie godziny czekania i kolejny samolot, mały śmigłowiec, wręcz męska
zabawka. Po paru godzinach dotarliśmy
nim do celu, miasteczka Narjan Mar. Śniegu wszędzie prawie po pas, a w koło płyty lotniska pustkowie. Niewielki budyneczek z betonu wskazywał drogę. Miejsce
wydawania bagaży.
Miejscowi znajomi Iroczki nie zawiedli. Zajechali dwoma samochodami
i zawieźli nas do hotelu „Natalii” przy
ulicy Lenina. Mijając miejscowe budynki miało się wrażenie, że to bardziej rozbudowana baza polarników. Z każdej
rury wystającej z budynków, baraków,
szopek czy kanałów ulicznych wydostawała się biała puchata para.
Po krótkim odpoczynku i kurażu z rosyjskiej wódki, wypuściliśmy się na miasto. Kilka większych budynków, szkoła
i dom kultury, ot całe miasto. W magazy-

nach, czyli sklepach podstawowe towary: tuszonka, chleb, ser z koloru i kształtu
przypominający kostkę trotylu, oraz odpowiedni zapas alkoholu. Nie w każdym
sklepie otrzymasz chleb czy masło, lecz
w każdym sklepie dostaniesz w dużym
wyborze alkohol, oczywiście produkcji
rosyjskiej, bo to produkt narodowy. Po
dokonaniu koniecznych zakupów, na koniec kupiliśmy popitkę, czyli regionalne
piwo w plastikowej, litrowej butelce bo
nic innego nie było.
Wieczorem w hotelowej restauracji-knajpie spotkanie z naszymi nowymi
przyjaciółmi i przewodnikami Igorem,
Żenią, i Jurijem. Jedziemy pojutrze, lecz
nie psimi zaprzęgami tylko na skuterach
śnieżnych, gdyż obecnie stado reniferów, czyli jak mówi się w Rosji, renów jest
bardzo daleko. Psy nie dadzą rady, a nocować w tajdze bardzo niebezpieczne.
Kręcące się po okolicy watahy wilków,
potrafią wyczuć zdobycz na 20 i więcej
kilometrów. Jednym słowem musimy
w jeden dzień dotrzeć do miejsca gdzie
mieszkają hodowcy renów. A gdzie to jest
i jak daleko pytam. Nie wiadomo. To stado decyduje gdzie się będzie przemieszczać a to z kolei zależy przede wszystkim
od chrobotka. Jakiego chrobotka pytam.
Reniferowego. To taka odmiana mchu
czy porostu, który rośnie w Tajdze ukryty w zimie głęboko pod śniegiem. Reny
potrafią go wywąchać, wykopać w śniegu ponad metrową dziurę i dokładnie
wszystko wyjeść. Stado liczy ponad 3500
sztuk. Jak każdy ren wykopie obok siebie metrową dziurę w śniegu, to po tym
terenie człowiek nie ma szansy chodzić.
Zwierzęta przeskakują te doły z lekkością
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i baletową gracją. Ten spektakl w wydaniu trzech i pół tysiąca baletnic i baletmistrzów jest niezapomniany. Widza
opanowuje jakaś nostalgiczna tęsknota
za przyrodą, jej nieograniczoną wielkością i siłą a my ludzie wtedy wydajemy się
ubodzy i nieporadni w tej gonitwie życia
i przetrwania.
Wybieramy się w trójkę na wieczorny
spacer. Trzeba zrobić konieczne zakupy,
to znaczy, z pustą ręką jechać nie nada.
Wodku, tuszonki. Może są tam dzieweczki i malczyki, to trzeba kupić też frukty
i kanfiety. Kupiliśmy wszystko. W Polsce
kosztowałoby to dwa razy więcej, choć
wszyscy mówią, że na tym pustkowiu
jest wszystko bardzo drogie.
Mróz, może minus 40 stopni. Dla
wszystkich tu mieszkających to zwykła
codzienność. Wracamy do Hotelu. Tu
ciepło, aż plus 30 stopni. Skrajności to
specjalność tego zakątka, świata. Parę
kieliszków i sen przychodzi natychmiast.
Dzień pełen wrażeń i zdarzeń. Rano budzi nas Włodek. „Na śniadanie pijaki”!
W restauracji, jedzenie nie nasze. Jajka
zmieszane z mąką, tworzą podpieczony
prawie na czarno blok, to jajecznica. Jajka
sadzone, jak kto lubi można zjeść, chleb
czarny, zdrowy, bez spulchniaczy. Kiełbasa jest, ale mortadela, chyba przetrwała
dzięki tym mrozom. Kawa czarna, ale nie
smakuje jak kawa. Po tym, tak skromnym
śniadaniu za chwile melduje się Jurij.
Przyjechał saniami, chce nas powozić po
mieście. Wsiadamy na sanie zaprzężone
w konie. Para z ich grzbietów wróży duży
mróz. No i tak jest. Jurij mówi, że widział
rano na termometrze minus 45 stopni.
Opatuleni ruszamy. Tu szkoła, dalej
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Urząd Miasta, Dom Kultury. Tutaj wejdziemy na jednego. Dalej kilka domów, pomniki, oczywiście jest i Lenin i po dwóch
godzinach wracamy do hotelu. Najbardziej ciekawie było w Domu Kultury.
Wieczorem w restauracji hotelowej
mamy spotkanie organizacyjne przed wyjazdem. Po zjedzeniu uchy, zupy rybnej
i pielmieni, pierogów z mięsem i krótkim
pobycie w łóżku, idziemy na spotkanie.
Jest cała trójka naszych przewodników.
Dobra kolacja, oni zamawiają i okazuje
się, że wszystko jest smaczne i całkowicie
zjadliwe. Wódka oczywiście, ale bez przesady, bo czeka nas podróż i nikt nie potrafi
powiedzieć, jak długa. Przewodzić będzie
tej wyprawie Igor. On jeden potrafi znaleźć reny po ich śladach. Jak reny się przemieszczają, tak za nimi jadą ich hodowcy.
Nikt tego nie wie, jak szybko i w którym
kierunku. Tylko Igor potrafi je odszukać
w tej bezkresnej tajdze.
Zabieramy tylko rzeczy najbardziej
potrzebne, reszta zostaje w Hotelu.
Ubranie jak najbardziej ciepłe, bo nikt nie
potrafi w tym terenie ocenić temperatury. Może się ona zmieniać, co parę kilometrów i to o trzydzieści stopni i więcej.
Chyba nas chcą nastraszyć. O godzinie
7.00 przyjedzie po nas Jurij z platformą,
na którą zapakujemy najważniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy.
O poranku coś niewielkiego jemy
z własnych zapasów. Rezygnacja ze śniadania w restauracji hotelowej uzasadniona, bo to samo, co wczoraj. Ubieram
kalesony z merynosa oraz ocieplane
spodnie narciarskie. Na stopy trzy pary
grubych wełnianych skarpet, filcowe rosyjskie walonki, a na to ze specjalnego
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gumowo-plastikowego tworzywa sznurowane kalosze. Góra, to trzy koszulki termoaktywne, dwie kurtki puchowe, a na
to potężna kurtka wojskowa na futrze
z głębokim jak komin kapturem na głowę zakrywający całkowicie twarz. Na głowę, trzy czapki, jedną dzierganą z wełny,
jedną z polaru a na to futrzana uszatkę.
Na twarz, już zwyczajowo trzy maski a na
koniec gogle. Tak ubrany, w przekonaniu,
że przesadziłem ruszam z hotelu z plecakiem wyposażonym w śpiwór, wilgotne
papierowe ręczniki, papier toaletowy
i małą poduszkę. Reszta to jedzenie i prezenty dla tych, co nas będą gościć.
Jurij zajechał skuterem śnieżnym. Roman i Włodek na skuter, ja na naszych
rzeczach będę leżał i jechał na platformie. Ruszył z kopyta. Przerażenie moje
prędkością trwało tak długo jak długo
platforma jechała podskakując na wysokość metra po śnieżnych muldach.
A potem w jednej chwili zawisła w powietrzu i przewróciła się wlokąc mnie
z naszymi bagażami do góry nogami.
Na szczęście zauważyli przewróconą
platformę i po przejechaniu jeszcze
kilkunastu metrów, stanęli. Wtedy to
z pełną radością, uszanowałem mój, na
pierwszy rzut może przesadny, wielowarstwowy ubiór. Przeżyłem.
Pod domem Żeni czekali pozostali
przewodnicy ze skuterami śnieżnymi.
Popatrzyli na mnie i moich kolegów i od
razu uzupełnili ich ubranie o długie, grube worki wełniane, oraz walonki. Włodek
zgodził się tylko na walonki. W takich
butach, jakich tu przyjechaliście, możecie siedzieć w domu ocenił Igor. Zwykłe,
nawet najbardziej wypasione buty, jakie

można kupić w Polsce nie nadawały się
na ten klimat. Tak ubrani i odziani ruszyliśmy w drogę. Ta podróż była moim, i nie
tylko moim, największym jak dotąd ekstremalnym zdarzeniem w całym życiu.
Pierwsze 50 kilometrów przejechaliśmy dosyć spokojnie. Nie było zbyt zimno, słonko zasnute w gęstą pajęczyną
lekkich chmur dawało radosne smugi
jednakże pozbawione ciepła. Po przejechaniu jeszcze dwudziestu kilometrów, z radością wszyscy zeskoczyliśmy
ze skuterów na pierwsza przerwę. Igor
zarządzał kuchnią. Każdy do ręki dostał pół kubka gorącej herbaty a drugą
połówkę wypełniła jeszcze letnia wódka. Smakowało to bosko. W drugą rękę
otrzymałem kawałek, zamarzniętej już
na kość surowej ryby i kusoczek chleba.
Nie chciałem tego jeść przy dużym zdziwieniu Rosjan. Kilka podskoków i przysiadów i znowu siedzimy na skuterach
mknących po Tajdze. Postoje były mniej
więcej, co godzina. Zaczęły różnić się
tym, że coraz bardziej byliśmy zmęczeni
i zmarznięci, a herbata i wódka była coraz
bardziej zimna. Na piątym postoju z dużą
przyjemnością zjadłem zamarzniętą surową rybę. Pomimo, że jedzenie i napoje były dokładnie zawijane wielokrotnie
w grubą plecioną wełnę mróz dostawał
się wszędzie. Było mi zimno i widziałem,
że moim kolegom też, lecz nikt nie powiedział ani słowa. Rosyjscy przewodnicy
jechali na tych pojazdach z przodu, a my
przyciskając się mocno do nich kryliśmy
się za ich plecami przed wiatrem. Kaptur
spiąłem sobie zabraną z hotelu drewniana klamerką. Nic nie widziałem, ale było
troszeczkę cieplej. Wszystko bym zrobił,
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aby można było teraz zawrócić, ale takiej
możliwości nie było.
Dojechaliśmy do pierwszego miejsca gdzie powinni mieszkać hodowcy
renów. Stanęliśmy. Igor krótko omiótł
wzrokiem miejsce i stwierdził, że zostało
opuszczone, co najmniej miesiąc temu.
Przeraziliśmy się. Już robiło się ciemno,
a mróz rósł w oczach. Żenia twierdził, że
zbliżamy się do minus 55-60 stopni. Powietrze było bardzo suche, lecz czułem
jak wpełza pod moje ubranie a ciało robi
się sztywne. Jedziemy dalej. Było już całkiem ciemno. Jechaliśmy już, co najmniej
7 godzin. Mróz i pita na postojach wódka
wywoływała we mnie jakieś dziwne lenistwo a po głowie latały myśli – może
zeskoczę i sobie trochę spokojnie pośpię.
Dojeżdżamy do następnego miejsca,
gdzie kije po czumie wskazują, że był tu
obóz. W słabych światłach reflektorów
pojazdów widać zamazane śniegiem
ślady kopyt renów, a w dali majaczące
krzaki i niewielkie drzewa Tajgi. Chyba
zabłądziliśmy. Nawet Żenia i Jurij są głęboko zaniepokojeni. Szeptem nerwowo
wymieniają uwagi z Igorem. Tylko on,
twardy jak skała rozgląda się w koło i śledzi oczami kruche ślady renów. Bez sło-
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wa wsiadamy i ruszamy dalej. Pierwszy
jedzie Igor wraz ze mną, pozostali szeregiem za nami. Jedziemy jeszcze ponad
godzinę. Ja już nic nie czuję, bez wiary
na jakiś szczęśliwy koniec tej jazdy. Jedna myśl, że trochę głupio, że tak daleko
zakończę swoje życie. Nagle skuter staje.
Odpinam klamerkę z kaptura i widzę, że
niedaleko od nas majaczy widok jakieś
czarnej spiczastej kupy, a obok stoją patrzące się na nas smętnym spojrzeniem
reny. DOJECHALIŚMY.
Niemało kłopotów sprawiło nam
pierwsze wejście do czumy. Wiszące tam
trzy potężne i ciężkie skóry renów chroniły skutecznie otwór wejściowy. Dopiero na czworaka, pchając z całej siły głową
do przodu, skóry z wolna ustępowały
umożliwiając wślizgnięcie się od środka.
A tam był istny raj. Pierwszą natychmiast
odczuwalną przyjemnością sprawiającą
dużą ulgę, to ciepło wypływające jak potok życia ze stojącego na środku metalowego pieca. Nie rozglądając się, usiadłem na kłodzie drzewa, tuż przy piecu
i zastygłem z uczuciem lubości i radością
przeżycia. Chwilę później podszedł do
mnie niski, skośnooki, tonący w szczerym
uśmiechu mężczyzna przedstawiając się
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imieniem Maksim. On tą czumą zarządzał i był tym najważniejszy. Przywitał się
po kolei ze wszystkimi, a na końcu podszedł do Igora zachowując dystans i szacunek. Odniosłem wrażenie, że nasz Igor
to nie jest zwykły przewodnik, to chyba
cichy, a może nawet nie cichy szef tego
przedsięwzięcia.
W środku paliły się trzy dosyć silne żarówki, do których prąd płynął z klekocącego na zewnątrz agregatora.
Po chwili ciepła było tyle, że trzeba
było podjąć próbę rozebrania się z tych
sztywnych od zimna ubrań. Największym problemem okazały się maski na
twarzy. W czasie jazdy osadzała się na
nich wydychana para wodna przyklejając je lodem do policzków i okolic nosa.
Chciałem zdjąć mocnym pociągnięciem,
ale się nie dało. I całe szczęście. Gdybym
powtórzył to z większą siłą na masce
zastałaby chyba moja skóra. Rozbierając
się powoli z innych rzeczy pozostałem
w goglach czapkach i maskach. Kolejny
problem to walonki. Nałożone na nie gumowe kalosze spowodowały spocenie
nóg i warstwę lodu wewnątrz walonek.
Na szczęście Maksim dał mi szczapę
drewna, leżącą pod piecem i bijąc nią
po walonkach rozkruszyłem znajdujący
się tam lód. Roman zapierając się z całej
siły zsunął z moich stóp ten nieprzyjemny balast. Przyglądająca mi się z oddala
mała czarnowłosa dziewczynka ze strachem patrzyła na moją zakrytą twarz.
Ale i twarz powoli odtajała i zdejmując
po kolei te spojone lodem maski, ujrzała światło. Dziewczynka wyraźnie się
uśmiechnęła, widząc człowieka, a nie
potwora, choć na pewno nie raz widziała

opatulone głowy. Na mojej twarzy malowały się jednak białe, a potem czerwone
ślady odmrożeń.
Po zdjęciu zimowych okryć i chwili
odpoczynku zaczęła się powszechna
prezentacja osób obecnych w namiocie.
To Maksim lub Igor przedstawiał osoby
przybyłe i miejscowe opowiadając ciekawostki związane z ich życiem. I tak dowiedziałem się, że na filmie znanym na
całym świecie, pokazującym wędrówkę
znicza olimpijskiego ostatniej olimpiady
zimowej w Rosji, pierwszym wiozącym
na skuterze śnieżnym znicz w scenerii
zimowej Tajgi był Igor, który następnie
przekazał znicz Maksimowi, a ten swoim pojazdem pędził wśród stada renów.
Obejrzałem zaraz gazetę z wywiadami
obu Panów, jak i fragment tego filmu na
małym przenośnym laptopie.
Była tam Maria, matka czteroletniej
Maszy, przepięknej czarnookiej dziewczynki. Byli tam też pracownicy Maksima,
których imion nie spamiętałem, gdyż
wszystkie imiona były obce i dziwne, jak
skośne ich oczy. Jeden z nich wyróżniał
się mocno podbitym okiem. Jedni mówili, że to ślady niedawnej bójki, inni, że
dobierał się do łani, a ren do tego nie

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach

61

KLUB PODRÓŻNIKA

dopuścił. Śmiechu i radości było wiele
i wszyscy po chwili zdawali się być przyjaciółmi lub znajomymi, co najmniej od
dzieciństwa.
Czuma, to rodzaj dużego namiotu,
zbudowanego z długich surowych kijów
rozstawionych szeroko i schodzących się
razem u szczytu. Do tych kijów przymocowano trokami dużą płachtę grubego
filcu, a w miejscu otworu wejściowego
zawieszone zostały trzy duże, ciężkie
garbowane skóry renów. Pośrodku tego
swoistego namiotu stoi, opalany drzewem, żelazny piec z paleniskiem do gotowania i pieczenia. Wkoło po ścianach
wiszą wszystkie rzeczy przeznaczone do
noszenia. Podział ich jest prosty: na suche
lub mokre. Nie ma podziału na czyste
i brudne, chyba że coś wpadło w błoto,
którego tam teraz nie było. Pod ścianami
czumy, na ziemi są rozłożone niegarbowane, sztywne i twarde skóry, renów. Na
nich rozkłada się posłania. Większość hodowców po powrocie z obchodu, i po
wypiciu kilku kieliszków wódki na rozgrzewkę, kładło się w ubraniach, w których przyszli.
Jednakże obowiązkowo wszyscy
zdejmowali buty, bo w czumie jak i w każdym rosyjskim domu w butach się nie
chodzi. W pobliżu pieca stoi duży, zbity
z drewnianych płyt stół. Nazywałem go
wiecznym, bo z niego nie zabiera się
żadnych rzeczy, talerzy, kubków sztućców. Służą one wszystkim, z tym, że ich
się nie myje, zawsze wybiera się bardziej
czyste. Także na stole zawsze stoi jedzenie. Jak czegoś zabraknie to się dokłada,
ale nigdy się tego, co tam stoi nie zabiera,
chyba, że spleśniało lub wyschło do tego
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stopnia, że nie dało się ugryźć. Stołu nigdy się nie sprząta. Zawsze jest gotowy,
można siadać i jeść. Wkoło mnóstwo różnych siedzeń lub skrzynek przykrytych
jakimiś szmatami. Jak skończył się chleb,
to gospodarz Maxim wychodził z czumy
i po chwili wnosił zamarznięty plastikowy worek z kilkoma bochenkami chleba. Wieszał je nad gorącym piecem i po
dwóch godzinach można było już go
jeść. Jak wybierało się talerz trzeba było
pamiętać, aby do mięsa nie brać talerza
po rybie, choć miejscowym to specjalnie
nie przeszkadzało. Wszędzie walały się
buty różne elementy garderoby, które
ubierane były przez tego, który akurat
potrzebował. Jednym słowem: bardzo
specyficzna forma porządku, bo kto czegoś szukał, to zawsze znalazł.

Masza, piękna z urody mała dziewczynka. Spragniona zabawy, przytulenia i ciepła. Dorośli nie zwracali na nią
uwagi, ona po prostu tam była. Namówiony przez nią do zabawy, w jej trakcie
przez cały czas śmiała się szczerze i nie
pozwoliła mi odejść. Rysowaliśmy. Chowała się w stertach rzeczy, aby jej szukać
i była z tego powodu tak szczęśliwa, że
nie miałem serca, aby tę wspólną zaba-
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wę zakończyć. W wyniku tego, przez
cały pobyt Masza chciała być przy mnie
blisko, kładłem ją do spania i musiałem
głaskać ją po główce. Kiedy nastał dzień
wyjazdu trzymała mnie mocno, abym
nie odjeżdżał, a później bardzo płakała.
Obiecałem, że do niej przyjadę jak będzie cieplej. Bez entuzjazmu, ale uwierzyła i powiedziała, że będzie czekać.
Maria, dwudziestodziewięcioletnia
matka Maszy, okazywała duże zadowolenie z mojej przyjaźni i wspólnych
zabaw z Maszą. Była podobno ciotką
o wiele starszego Maksima, ale kto był
ojcem Maszy, nie udało się nam ustalić.
Nie jestem wścibski, ale wydawało mi
się, że Maria wskazywała, kto dzisiejszej
nocy będzie spał obok niej. Maria praktycznie nic nie robiła. Spała, leżała, nawet
nie wychodziła z czumy. Czasami zajmowała się przez chwilę Maszą, czesząc jej
włosy, czy myjąc jej zabrudzoną buźkę.
Wszystkimi innymi czynnościami wraz
z gotowaniem zajmowali się mężczyźni. W czumie na stałe poza Maksimem,
Marią i Maszą, mieszkało jeszcze sześciu
skośnookich pracowników hodowli.
Zasiedliśmy do kolacji. W wielkim
garnku znajdowało się duszone mięso rena. Była to specjalności kuchenna
Maksima. W wielu restauracjach jadałem najbardziej wykwintne dania, ale
to mięso smakowo biło wszystko na
głowę. Może jest w tym trochę przesady, gdyż po takiej podróży i mrożonych surowych rybach byliśmy trochę
głodni, a może nawet bardzo głodni.
Jednym słowem mięso rena smakowało nam bardzo, zapijane zresztą przywiezioną z Polski wódką. Alkohol na

dalekiej północy i do tego w Rosji jest
podstawowym, można by rzec napojem, który wzmacnia, rozgrzewa, daje
zdrowy mocny sen i pozwala tu przeżyć
w znieczuleniu myśli i wyobrażani. Jednakże nie można przesadzić, bo wtedy
wszystko staje się psychiczną zmorą
zsyłającą niespokojne sny i czarne myśli.
Praktycznie wszystko, co postawiono
na stół pochodziło z rena, zaś na koniec
szczególny przysmak surowa zmrożona wątroba. Odważyłem się ją jeść, lecz
z lekkim odczuciem obrzydzenia. Ani
psychicznie, ani pokarmowo nasze organizmy nie są do tego przyzwyczajone. Po kilku godzinach, opowiadań
wymianie doświadczeń i porównań
warunków życia, towarzystwo powoli,
pojedynczo rozchodziło się pod ściany
czumy, zagrzebując się w rozłożone tam
szmaty, może kołdry, czy inne przykrycia związane ze spaniem. Ja, bez mycia,
pozostając w części ciepłej bielizny i po
ubraniu puchowej kurtki wsunąłem się
w swój, specjalnie na takie mrozy uszyty
śpiwór. Już po niedługiej chwili wszyscy
spali, a stojący po środku żelazny piec
zaczynał dogasać. W godzinę później
po ubraniu dwóch wełnianych czapek
wsunąłem się w śpiwór tak głęboko, że
otwór nad głową miałem, co najmniej
w odległości pół metra. Poza śpiworem
było przeraźliwe zimno, a wiatr nawiewał
ziąb i śnieg przez prawie dwumetrową
dziurę w sklepieniu czumy.
Po około dwóch godzinach twardego snu obudził mnie ból brzucha. To odzywała się zjedzona na surowo wątroba
rena. Męczyłem się tak jeszcze z pół godziny, ale nie przechodziło i byłem coraz
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bardziej przekonany, że za chwilę powinienem wyjść z czumy. Wychyliłam głowę i poczułem zaraz przeraźliwe zimno.
Ale nie było mowy, aby zostać w ciepłym
śpiworze. Szybko, skulony z bólu wyskoczyłem ze śpiwora, złapałem po ciemku
najbliższe walonki i na czworaka wydostałem się na zewnątrz. Jak najszybciej odbiegłem od namiotu, aby wyrzucić z siebie przyczynę tego silnego bólu żołądka.
W chwilę potem byłem otoczony przez
siedem małych pokrytych długą sierścią
piesków. Wyszły one ze swoich prawie
metrowych dziur i cieszyły się z mojej
obecności. Niebo było dosyć jasne, spowite dziwnymi czerwonymi i zielonymi
kłębami. Kiedy oganiałem się od piesków,
mój organizm osiągnął zamierzony efekt
ulgi i po tym wydarzeniu jak najszybciej
uciekłem do czumy. Drżąc cały z zimna
i szczękając zębami, zagłębiłem się w mój
jeszcze trochę ciepły śpiwór.
Obudził mnie ból pleców i wszystkich
pozostałych kości. Spanie nawet na kilku
warstwach niegarbowanych skór renów,
zapewnia ciepło od ziemi jednakże nie
daje żadnej wygody. Twarde, poskręcane jak kołtuny włosy na sztywnej i powyginanej skórze, wbijały się pomiędzy
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lędźwie i kościec kręgosłupa wywołując
jego sztywność i przewlekły ból. Było
jeszcze ciemno. Podświetlony latarką
zegarek wskazywał godzinę 6.30. Powoli, wykonując ruchy rozciągające ciało
usiadłem, a następnie wstałem nie wychodząc ze śpiwora. Przemyślana konstrukcja firmy Robert’s dawała możliwość
rozsunięcia w śpiworze zamków w taki
sposób, aby można wystawić nogi i ręce
pozostając nadal w jego wnętrzu. Tak
i zrobiłem. Pierwszą czynnością była próba rozpalenia ognia. Dosyć szybko to mi
się udało. Po ubraniu walonek wyszedłem na zewnątrz, aby rozpocząć dzień
oczyszczeniem organizmu z wczorajszych, w dosyć znacznych ilościach pobieranych płynów. Śpiwór, w którym nadal byłem przewidywał i taką możliwość.
W chwili, kiedy upajałem się szczęściem
wyzbywania, coś nagle i z dużą siła uderzyło mnie z tyłu. Krzyknąłem, z bólu
i zaskoczenia, podejrzewając, że któryś
z moich kolegów zrobił mi kawał. Ale po
chwili stwierdziłem, że przecież oni nadal śpią. Szybko odwróciłem się z przerażeniem i zobaczyłem rena, jak dziarsko
ruszył w stronę zwróconych naturze płynów. Po chwili lizał i jadł zroszony śnieg.
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Maksim wstał najszybciej. Był zdziwiony, że już pali się w piecu. Uznał, że zrobiłem to przedwcześnie, lecz jako gość
otrzymałem tylko karę narąbania drzewa.
Odpowiedział mi także na moje pytania.
Pierwsze dotyczyło dziwnego zachowania siedmiu piesków w nocy. Wyjaśnił
mi, że one nie przepuszczą żadnej okazji
ogrzania się w nocy. Od tej chwili postanowiłem, że nie będę ich już głaskał. Reny
zaś potrzebują soli i zawsze wykorzystują
każdą okazję, kiedy mogą jej choć trochę liznąć. Pomyślałem, jak ten świat tu
jest inny, ale też nic się tutaj nie marnuje. Nocne niebo było rozświetlone zorzą
polarną, którą jeszcze lepiej widać jadąc
kilkanaście kilometrów na północ. Obiecałem sobie, że jak będzie to możliwe to
pojadę i zrobię kilka zdjęć. Ostatecznie
udało się to następnego wieczoru.
Dzień zapowiadał się dobrze. Po
zjedzeniu śniadania, to znaczy tego, co
było wczoraj na wiecznym stole, trochę gorącej herbaty z dolewką wódki
dla zdrowotności, szykowaliśmy się do
wyjazdu, aby zobaczyć stado. Zastanawiałem się, czy określenie hodowcy
renów jest prawdziwe. Same się odżywiały i wędrowały w kierunku wybranym przez siebie. Same walczyły
z wilkami, niejednokrotnie tracąc życie,
a człowiek praktycznie dawał im tylko
sól. Reny przebywały obecnie w odległości ponad sto kilometrów. Niektóre
z nich miały na szyjach założone urządzenia, które współpracowały z GPSem. Maksim na swoim małym laptopie,
na mapie odnajdował stado i tam mieliśmy właśnie dojechać. Stado renów
liczące ponad 3500 sztuk poruszało się

w kierunku wyznaczonym ich instynktem związanym z miejscami, gdzie
można było znaleźć pożywienie, chrobotka reniferowego. Jeżeli okazałoby
się, że stado oddaliło się od czumy
hodowców dalej, niż na 300 km, ładowano wtedy cały dobytek – wyposażenie i czumę na sanie i po zaprzężeniu renów trzymanych w ogrodzeniu
obok ich siedliska, przemieszczali się
na saniach w kierunku stada. W pobliżu stada rozbijali ponownie czumę,
ustawiali wszystko na nowo i mieszkali tam tak długo jak długo odległość
pomiędzy stadem a czumą nie przekroczyła 300 kilometrów.
Na platformy zabraliśmy bryły soli,
trochę jedzenia i wódki dla nas oraz
plandeki, których przeznaczenia jeszcze nie znałem. Droga przejechana
skuterami śnieżnymi zajęła nam ponad
dwie godziny pomimo, że jechaliśmy
z prędkością ponad 80 km na godzinę.
Na skuterze taka prędkość wydaje się
prędkością dźwięku. Na szczęście zbyt
zimno nie było – tylko jakieś minus 35
stopni. Już trochę przyzwyczailiśmy się
do mrozu. Igor twierdził, że po dwóch
tygodniach nie będziemy wcale zwracali uwagi na mróz.
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Stado renów wydawało się olbrzymie. Przebiegały przy nas z dużą
prędkością przypominając falujący na
wietrze łan zboża. Był to widok zapierający dech w piersiach, taki, którego nie zapomni się do końca życia.
Poruszały się one z taneczną gracją
po białym, puszystym dywanie śniegu wzbijając w powietrze skrzący się
diamentowy pył podświetlany przez
słonce, wynurzające się zza cienkiej
warstwy chmur. Staliśmy zaczarowani tym widokiem, a stado pędziło tuż
obok długą szeroką wstęgą, wijącą się
wśród pobliskich pagórków. Zakochałem się w tym widoku, jak i w tych
pięknych majestatycznych zwierzętach. Wszelkie trudy związane z dotarciem do tego miejsca poszły w zapomnienie, a mi wydawało się, że mogę
na ten widok potrzeć bez końca.
Lecz życie przesuwa piękne chwile
i obrazy szybciej niż można to przewidzieć. Po rozbiciu brył soli na mniejsze
kawałki, rozrzucaliśmy je wokół naszych
pojazdów, a w chwilę potem reny przepychały się pomiędzy sobą, aby jak
najszybciej dotrzeć do niej. Najpierw
hodowcy objeżdżali wkoło stado i odnajdowali najsłabsze sztuki. Wyłapywano je na długie skórzane lasso, zarzucając je na rogi, a następnie rozpoczęła
się wielka rzeź. Nacinano nożami szyje
przecinając gardło. Z ruszających się
jeszcze w konwulsjach zwierząt ściągano skórę i od razu patroszono. Wkoło
biegało siedem małych piesków jedząc
wnętrzności i wszystko inne, co udało
się złapać. Jeden z pracowników odciął
nożem kawałek ruszającego się mięsa
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i zaczął je zjadać. Moje przerażenie sięgnęło zenitu. Aby czymś wypełnić myśli
i zakłócić bezsilne sumienie, zacząłem
bez opanowania robić zdjęcia tych
scen. Jak wróciłem do domu nikt z mojej rodziny nie chciał tego oglądać.
Jedna z samic leżała samotnie, gdyż
jej płód obrócił się nieprawidłowo i nie
mogła urodzić. Skazało to ją na śmierć.
Podszedłem do niej i zacząłem ją głaskać. Podbiegł do mnie Igor i z całym
impetem odepchnął moją rękę. Zaczął
krzyczeć: co ja robię... Tak nie wolno. Nie
można litować się nad mięsem, bo to
jest tylko mięso. Zacząłem przepraszać,
tłumacząc się że nie wiedziałem. Wszyscy hodowcy patrzyli na mnie jak na
przestępcę. Włodek, najlepiej z nas znający język rosyjski zaczął tłumaczyć, że
po raz pierwszy w życiu mam kontakt ze
stadem i nie mam pojęcia jak należy postępować. To uspokoiło wszystkich a po
godzinie podszedł do mnie Igor i przeprosił za swoją energiczną reakcję. Wtedy pomyślałem sobie: głaszcząc tę łanię
dotknąłem jego sumienia i znajdującej
się tam bariery, która stanowiła tamę
pomiędzy potrzebą przeżycia a człowieczeństwem. Sytuacja ta uświadomiła mi
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jakich trudnych i ostatecznych wyborów
należy codziennie dokonywać w tak ekstremalnych warunkach.
Oprawione zwierzęta, a raczej już
podzielone mięso zostało wrzucone na
platformy i przykryte ściągniętymi skórami. Na to wszystko położono przywiezione plandeki. Zadaniem Romana było
położyć się na nich, aby mięso nie spadło w czasie jazdy. Dzięki poprzedniemu
incydentowi ta przyjemność mnie ominęła i zrobił to za mnie na drugiej platformie jeden z pracowników Maksima.
Ja, jakby w nagrodę, wracałem na saniach zaprzężonych w renifery. Po krótkim kursie otrzymałem długi kij służący
woźnicy do wyznaczania kierunku jazdy.
Razem z Maksimem wróciłem do czumy,
gdzie oczekiwał nas wiecznie nakryty
stół z tym samym jedzeniem, co wczoraj.
Nowa na stole była tylko wódka.
Przy stole omawiano dwa tematy.
Pozyskiwanie i sprzedaż mięsa renów
oraz polityczny dotyczący konfliktu na
Ukrainie. Próbowałem dowiedzieć się,
jaka jest forma prowadzonej działalności, gdyż mięso renów trafiało do pośredników, a ci sprzedawali je do dużych
i ekskluzywnych restauracji w Moskwie
i Sankt Petersburgu. Pomimo wielu
prób nie udało mi się tego ostatecznie
dowiedzieć. Z relacji Igora, gdyż on się
okazał członkiem zarządu, był to rodzaj
spółki z o.o. i spółdzielni, nie do końca
rozumiałem formę prawną, ani sposób
prowadzenia działalności, ale może to
ze względów językowych jak i niechęci
zdradzenia swoich interesów, tym bardziej, że moi koledzy przedstawili mnie,
jako prawnika z Polski.

Cena mięsa rena za kilogram kształtowała się (w złotówkach) od 1,50 zł na
miejscu od hodowców, do 90 zł przy
sprzedaży do restauracji. Liczba odbiorców stale rosła, więc powstał problem,
czy nie wstrzymać na razie uboju celem
powiększenia stada. No i oczywiście, czy
nie należy podnieść ceny. Ot, taka rozmowa męska przy wódce.
Co do polityki, obowiązywała jedna
reguła. Igor kilkakrotnie podkreślał, że to
politycy prowadzą wojny, a narody, dopóki nie nastąpi konfrontacja zbrojna,
lubią się i szanują. Rosjanie bardzo lubią
Polaków, co potwierdza ich gościnność
wobec nas, gdziekolwiek tylko byliśmy:
na Syberii, w Moskwie, czy dalekiej północy. I na tym, jak wszyscy to uznali należało zakończyć rozważania polityczne.
Przez cały dzień przebywaliśmy na
bardzo mroźnym i czystym powietrzu.
Oczy zaczynały się kleić i powoli wszyscy
przygotowywali się do snu. Rano przygotowałem sobie paczkę jednorazowych
wilgotnych ręczników umieszczając je
w pobliżu pieca. Odmarzły i mogłem
sobie nimi przetrzeć twarz oraz dokonać
rytualnej ablucji innych części ciała, gdyż
niewiele to miało wspólnego z higie-
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ną. Zadbałem także, aby skóry renów,
na których leżałem poprzedniej nocy,
były ułożone bardziej równo, wypełniając dziury szmatami, których wszędzie było pełno. Dzięki temu noc przespałem spokojnie, tym bardziej, że nie
było tak bardzo zimno.
Następnego dnia na skuterach
śnieżnych pojechaliśmy zwiedzić okolice. Jadąc w kierunku północnym,
z każdym kilometrem przybywało
śniegu. Skutery brnęły przez zaspy,
a za każdym z nich spod walca unosił
się tuman puchu śnieżnego. Zaczęło sypać. Świat zanurzył się w białym
mleku, a dalsza jazda groziła zagubieniem powrotnej drogi. Na szczęście
nie było tak zimno. Zmieniliśmy więc
kierunek jazdy i powoli zmierzaliśmy
w stronę czumy. Wieczorem przestało padać, ale za to zrobiło się znowu
mroźno. Postanowiliśmy z Romanem
porobić zdjęcia zorzy polarnej. Gdy
wyszliśmy na zewnątrz od strony
północnej widać było niespotykane
dotąd przepływające i mieszające się
kolory na niebie. Patrzyliśmy oczarowani tym widokiem, a chwilę potem
zabraliśmy się za robienie zdjęć. Okazało się, że źle wybraliśmy kolejność.
Gdy tak staliśmy i patrzyli w niebo, na-
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sze aparaty zaczęły zamarzać, pomimo, że ukryte były pod grubą kurtką.
Udało nam się zrobić po dwa zdjęcia,
a sprzęt odmówił dalszej współpracy. Staliśmy jeszcze chwilę, podziwiając to zjawisko. Pomyślałem wtedy,
jak bardzo jesteśmy przywiązani do
cywilizacji z jej wszelkimi ułatwieniami i udogodnieniami. W miejscu zaś,
w którym się znalazłem, całą energię
trzeba poświęcić na zaspokojenie
podstawowych potrzeb fizjologicznych (suche ciepłe spanie, opróżnianie, sikanie i jedzenie), czyli przeżycie.
Kultura i technika w takich przypadkach okazują się bezsilna.
Stwierdziłem, że zdecydowanie poprawiła się moja odporność na mróz.
Bez grubych potrójnych rękawic na
początku wytrzymywałem zaledwie
30 sekund, teraz było już dużo lepiej.
Następnego dnia znowu zaczęło
podać. Chcieliśmy wybrać się znowu
do stada, ale nam odmówiono. Pogoda zrobiła się niebezpieczna, a jazda
na skuterze po bardzo sypkim śniegu
była zbyt uciążliwa. Można było jechać
zaprzęgiem renów, ale jak powiedział
nam Maksim na podstawie odczytów
z GPS, stado szybko przemieszcza się
na wschód i nie wiadomo było, kiedy
i czy w ogóle da się je teraz dogonić. Trzeba poczekać aż stado stanie.
Powoli zaczęło się nam nudzić.
Ani wyjść, bo sypie śnieg ani jechać za stadem. Po naradzie postanowiliśmy jutro rano wracać.
Wieczór pożegnalny spędziliśmy przy wiecznym stole. Mówili-
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śmy o wrażeniach i naszej dalszej podróży. Roman musiał wracać do Polski, a my
z Włodkiem planowaliśmy jechać nad
Morze Białe. Wieczór zakończył się dosyć
szybko, tak jak szybko skończył się alkohol. To był ostatni dzwonek do powrotu.
Rano pozbieraliśmy swoje rzeczy,
pożegnaliśmy naszych przyjaciół i obiecaliśmy, że ich jeszcze odwiedzimy, ale
tym razem jesienią. Podobno, jak jest
sucho można dojechać dobrym terenowym samochodem, choć pewności nie ma. Przytuliłem małą płaczącą
Maszę i obiecałem, że do niej przyjadę.
Ucałowała mnie z całej siły i powiedziała lublu ciebja. Przed samym wyjazdem
Maksim powiedział nam, że stado oddaliło się na ponad 500 km i muszą się
pakować, aby za nim podążyć.
Wsiedliśmy na skutery i ruszyliśmy w powrotną drogę. Było znowu
bardzo zimno. Zaczęły mi marznąć
kolana i mimo że tarłem je grubymi
rękawicami niewiele to pomagało.
Stawaliśmy co godzina, a ja robiłem
przysiady rozcierałem nogi i kolana,
aby za następną godzinę znowu tracić
w nich czucie. Po sześciu godzinach
jazdy dotarliśmy do hotelu „Natalii”. Po
pożegnaniu się z naszymi przewodnikami i wypiciu trzech głębszych w hotelowej restauracji, wskoczyliśmy do
ciepłych łóżek i świat zniknął na wiele
godzin. Spaliśmy do południa następnego dnia. Z racji, że samolot mieliśmy
za dwa dni, jeszcze raz spotkaliśmy się
z naszymi młodymi przewodnikami,
Żenią i Jurijem, już bez Igora, aby razem z nimi poznać lepiej zakamarki
i atrakcje tego małego miasta.

Dwa dni później żegnaliśmy się na
lotnisku. Roman leciał do Moskwy,
a my z Włodkiem do Archangielska,
aby stamtąd udać się nad brzeg Morza Białego. Widzieliśmy tam walki
wilków z fokami na morzu gdzie się
kończył lód, a zaczynała woda, ale to
już inna historia.
Po powrocie do Gdyni, w najbliższą niedzielę stanąłem przy oknie
i patrzyłem jak w pierwsze dni marca z nieba spadały pojedyncze płatki
śniegu. Żona z pokoju zapytała: jaka
pogoda? Spojrzałem na termometr
i powiedziałam: jest niedzielny, piękny i całkiem ciepły poranek. Termometr wskazywał minus dwa stopnie.
Juliusz Cybulski
Fot. Juliusz Cybulski
Roman Nowicki

Od redakcji:
Juliusz Cybulski jest członkiem
Krajowej Rady Radców Prawnych
(wieloletni Skarbnik KRRP), należy do
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku, członek American Bar Association, przedstawiciel Polski „Club
Europeo delle Professioni Lavaristiche” (Europejski Klub Zawodów do
Spraw Pracy). Członek tzw. Klubu Paryskiego ujednolicającego europejskie prawo pracy, współtwórca Giełdy Towarowej. Miłośnik motocykli
i prawdziwych samochodów (Jeep
Wrangler) – to ostatnie zgodne jest
z zamiłowaniami Redaktora Naczelnego; świetny kompan.
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II OTWARTE MISTRZOSTWA
ŚLĄSKA PRAWNIKÓW
W TENISIE

O PUCHAR DZIEKANA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW
PRAWNYCH W KATOWICACH

20-22
lutego 2015 r.
KATEGORIE
•początek gier: piątek, 20 lutego,
godzina 14:00
•gra pojedyncza kobiet
•gra pojedyncza mężczyzn
•gra podwójna
•gra mieszana
Zgłoszenie i wpłata wpisowego:15.02.2015 r. tylko do tej daty super promocyjna cena za hotel
Wpisowe: 150 zł
Losowanie: 19.02.2015
Imprezy towarzyszące dla uczestników i ich rodzin:
•turniej badmintona
•nielimitowane wejście do sfery open centrum (basen,
saunarium, fitness, siłownia)
•pokaz mody
•Player’s party w pubie Bowling Station a w tym kręgle
bez limitu
•w trakcie turnieju rozlosowane zostaną atrakcyjne
nagrody pomiędzy wszystkich uczestników

www.sport.bazantowo.pl
REJESTRACJA: 32 350 20 93
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SPONSOREM NAGRÓD PRZYZNAWANYCH TURNIEJU SĄ:

SPORT

SKIM&l CUP II naRCIaRSKI PUChaR lEKaRzy,
faRMaCEUTóW I PRaWnIKóW zaKońCzony!
Zawody zgromadziły liczną grupę uczestników i kibiców z całej Polski
W dniach od poczynając od Gdańska, a kończąc na
30 stycznia do 1 Bielsku-Białej (łącznie ponad 200 osób).
lutego br. odby- Choć wielu obawiało się o warunki
ły się w Szczyr- pogodowe, to organizatorzy, zgodnie
ku, po raz pierw- z obietnicą złożoną w swoim wcześniejszy przy udziale szym komunikacie, zapewnili wszystkim
radców praw- alpejskie warunki śniegowe.
nych i wsparciu Okręgowej Izby RadW piątek Szczyrk powitał zawodniców Prawnych w Katowicach, zawody ków opadami śniegu i niektórzy nawet
narciarskie lekarzy, farmaceutów i praw- obawiali się, że z powodu trudnych
ników. Nazwa SKIM&L CUP pojawiła się warunków pogodowych nie zdążą na
również po raz pierwszy, gdyż oznacza pierwszą konkurencję. Z tego powodu
ona narty (ski) medycynę (medicine) slalom na oświetlonym stoku Solisko
i prawo (law) i wraz z logo zawodów został rozegrany z lekkim poślizgiem,
jest naszym, tzn. jako nowego współ- ale nie wpłynęło to w żaden sposób
organizatora, wkładem w rozwój tego na wysoki poziom rywalizacji na stowydarzenia.
ku – osiągane wyniki były wyśmienite.
Piotr Zarzecki
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Najlepszy czas w tej konkurencji wśród
wszystkich zawodników osiągnął Michał
Pawlas – asystent sędziego w Sądzie
Rejonowym w Jaworznie (kategoria M
5 – pierwsze miejsce), a trzeci Jarosław
Mydlarski –radca prawny z Gdańska (kategoria M 4 pierwsze miejsce).
Slalom pań – kategorię K 2, zdominowały prawniczki, pierwsze miejsce
zajęła radca prawny Joanna Pławny
(OIRP Katowice), a drugie miejsce
radca prawny Joanna Olszówka-Zarzecka (OIRP Katowice).
Pozostałe miejsca zajęte przez
prawników w slalomie były następujące:
Kategoria K 3: radca prawny Hanna
Orlikowska (OIRP Katowice) – 4 miejsce, Anna Mianowska (OIRP Katowice) – 5 miejsce,
Kategoria K 4: radca prawny Ewa
Siwińska-Beck (OIRP Łódź)- 5 miejsce
Kategoria M 2: radca prawny Artur
Person (OIRP Gdańsk)– 8 miejsce
Kategoria M 4: radca prawny Krystian Mularczyk (OIRP Wrocław) – 4
miejsce.
Po zaciętej walce na stoku wieczorem uczestnicy udali się do Hotelu Meta na grillową kolację, gdzie
znajdowała się baza noclegowa zawodów oraz odbywała się w sobotę
Konferencja Naukowa „Sport – Medycyna –Prawo.” W ramach sobotniej
konferencji odbyły się ciekawe wykłady zaproszonych gości:
– prof. dr. hab. n. med. Jerzego
Widuchowskiego „Sport rekreacyjny
a zdrowie”,
– radcy prawnego Ludwika Żu72

kowskiego „Odpowiedzialność za
szkody związane z wypadkami na
stokach narciarskich w Polsce i niektórych krajach alpejskich”,
– dr Piotra Zagórskiego „Kontuzje
w narciarstwie alpejskim –Fakty i Mity”,
– dr Mariusza Smolika „Zespoły bólowe i urazy w butach narciarskich”
oraz Marcina Szafrańskiego „Aktualne trendy w doborze butów narciarskich”.
Konferencję otworzył dr Mariusz
Smolik, a następnie w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
przywitał zgromadzonych gości jej
Prezes dr n. med. Jacek Kozakiewicz,
w imieniu Śląskiej Izby Aptekarskiej
jej Skarbnik Krzysztof Majka, a na koniec w zastępstwie Dziekana OIRP
w Katowicach radca prawny Piotr Zarzecki członek Komisji Kultury, Sportu
i Rekreacji OIRP w Katowicach.
Honorowym gościem konferencji był mistrz świata w biegach narciarskich Józef Łuszczek, który opowiadał o swojej karierze sportowej
i osiągniętych sukcesach narciarskich,
w tym o Mistrzostwach Świata w Lahti w 1978, gdzie zdobył złoty medal
w biegu na 15 km i brązowy na 30
km. Mistrz pokazał uczestnikom konferencji swoje medale oraz buty narciarskie, w których biegnąc uzyskał
tak wspaniałe wyniki.
Oczywiście sobota oprócz konferencji obfitowała w inne atrakcje.
Około godziny 11.00 odbył się na
Skrzycznem slalom gigant, a zaraz
po nim na trasy ruszyli snowboardziści oraz ski-tourowcy. W tym dniu
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odnieśliśmy również sukcesy w slalomie gigancie. W kategorii kobiet – K 2
pierwsze miejsce zajęła radca prawny Joanna Pławny, a trzecie adwokat
Małgorzata Derezińska (ORA Gdańsk).
W kategorii M 1 trzecie miejsce zajął
radca prawny Ludwik Żukowski (OIRP
Warszawa), w M 4 – pierwsze miejsce radca prawny Jarosław Mydlarski
(OIRP Gdańsk), w M 5 –pierwsze miejsce asystent sędziego Michał Pawlas;
w snowboardzie wygrał adwokat Michał Zawiła (ORA Katowice). Zauważyć należy, że dwaj ostatni panowie
świetnie radzą sobie również na kortach tenisowych.
Wieczorem odbyła się uroczystość
wręczenia medali i rozlosowania nagród od sponsorów wśród wszystkich
uczestników zawodów. Najlepszym
zawodnikiem prawnikiem (w kombi-

nacji alpejskiej – slalom i slalom gigant), który otrzymał Nagrodę Dziekana OIRP w Katowicach w postaci
pucharu został asystent sędziego
Michał Pawlas, a najlepszą prawniczką – również wyróżnioną pucharem
– radca prawny Joanna Pławny.
W klasyfikacji generalnej prawników wśród panów narciarzy pierwsze miejsce zajął Michał Pawlas, drugie Jarosław Mydlarski, a trzecie Artur
Person, a pań narciarek pierwsze Joanna Pławny, natomiast drugie radca
prawny Ewa Siwińska-Beck (brane
pod uwagę najlepsze czasy ze slalomu i slalomu giganta).
Sponsorzy postarali się o wyśmienite nagrody w postaci nart, tabletów, toreb sportowych, bagażnika na
narty, sportowych bluz, książek, karnetów wstępu na Bażantowo Sport
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i innych cennych niespodzianek. Sobotni wieczór zakończono w klubie
disco znajdującym się w Hotelu Meta,
gdzie świetnie się bawiono i serwowano wspaniałe drinki.
Niedziela zakończyła się współzawodnictwem w biegach narciarskich
przy pięknej słonecznej pogodzie na
trasach narciarskich Kubalonki.
Na koniec należy podziękować naszym wspaniałym sponsorom, bez których wsparcia impreza nie miałaby takiej oprawy i rozmachu tj. EMC Studio,
Wydawnictwu Wolters Kluwers, Millenium Sport sp. z o.o. z Katowic, Mosty
sp. z o.o., Firmie Taurus, Spółce Delta
Trans sp. z o.o., Firmie Bruk Bet sp. z o.o.,
Amer Sports Poland sp. z o.o., ING Bank
Śląski, Greenland Group, Kamsoft S.A.,
Firmie Vera, Porsche Inter Auto Polska
oraz spółce Meta International sp. z o.o.
ze Szczyrku, która udostępniła swój hotel. Szczególne podziękowania należą
się Pani Monice Noskowiak, która potrafiła wspaniale wraz ze współpracownikami przygotować hotel dla gości
i zorganizować odpowiednie warunki
dla przeprowadzenia zawodów i konferencji oraz Prezesowi Spółki Maciejowi Wróblowi, który zdecydował się na
organizację tego przedsięwzięcia i osobiście je nadzorował.

Podziękowania należą się także
Śląskiej Izbie Lekarskiej, Śląskiej Izbie
Aptekarskiej oraz Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Katowicach,
które wspólnie wspomogły wydarzenie finansowo i objęły swoim patronatem zawody SKIM&L CUP 2015.
Podziękowania składam w imieniu
uczestników dr. Mariuszowi Smolikowi i dr. Piotrowi Zagórskiemu, którzy
są „ojcami założycielami” tej imprezy,
a która bez ich pasji i zaangażowania
nigdy by się nie odbyła, a dzięki ich
uprzejmości połączyła najpierw farmaceutów, a następnie nas prawników, co na pewno wpłynęło ożywczo
na tę imprezę. Na koniec autor pragnie podziękować radcy prawnemu
Hannie Orlikowskiej za pomoc w organizacji zawodów, w tym poświęcony czas i wsparcie finansowe, radcy
prawnemu Ludwikowi Żukowskiemu
za ciekawy i treściwy wykład, Jerzemu Wójcikowi za przygotowanie tras
narciarskich oraz Grupie Beskidzkiej
GOPR za zapewnienie bezpieczeństwa podczas zawodów.
Do zobaczenia w przyszłym roku
na stokach Beskidów.
Oficjalne pełne wyniki wszystkich
konkurencji ukażą się na stronach internetowych trzech samorządów.
Piotr Zarzecki
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