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DO NAS, O NAS...

KOlEŻANKI I KOlEDZY!
Kanikuła. Żar leje się z nieba, organizm domaga się
płynów. Mocno schłodzonych. Kiedy ten numer trafi do
rąk Czytelników da znać o sobie jesień i zatęsknimy za
upałami. Tyle naszego lata liczonego w tygodniach. Taki
klimat. Sorry. Nie można jednak powiedzieć, że wszystko
pod słońcem południa zastygło w bezruchu i dwie następne rubryki z wiadomościami z Izby i Krajowej Rady
pozostaną puste. Bo działo się.
Po raz pierwszy zauważyliśmy Dzień Radcy Prawnego
(rocznica uchwalenia ustawy o radcach prawnych: 6 lipca
1982 r.) i to od razu z czcią tradycji należną, bo w historycznym parku etnograficznym w Chorzowie. Dalej było już coraz lepiej, bo z rusztów
dymiło, z beczki się lało... I z nieba na koniec też. Nie znaczy to jednak, że za rok
znów nie spróbujemy tyle, że pogodę zamówimy lepszą. Piwo też.
Nasi sportowcy tradycyjnie odnosili sukcesy (tenisiści) i porażki (piłkarze);
koledzy wyciągnęli kolejną dyscyplinę z kapelusza i teraz będą walić piłką nie
w swoim kierunku, lecz o ścianę, co jest podobno zajęciem na tyle pasjonującym, że na dalszych stronach naszego Biuletynu ogłaszają wielki turniej, w którym zapewne znowu wygrają.
Wyświęciliśmy nowych radców prawnych. Zdarzeniu temu poświęcamy ilustrowaną relację ze ślubowania. Są tam radcowie prawni i radcowie prawni. Nie
widzicie różnicy? Ja widzę. Po lekturze relacji Waszego Korespondenta z poczynań (i zaniechań) Krajowej Rady.
W tym numerze nie będzie wywiadu z tak zwanymi „wadzami” samorządu;
ale wywiad jest i Redakcja poleca jego lekturę, bo Adrian Dzwonek jest postacią wyjątkową. Tacy ludzie są wśród nas, nie szukają rozgłosu, zaszczytów...
Nie klamkują w pałacach, by Prezydent objął ich działalność łaskawym patronatem. Robią to, co dyktuje im serce, to co ciągle pozostaje w nas niespełnioną miarą człowieczeństwa. Podkreślam to, bo samorząd winien promować
i wspierać takie postawy: samorzutne i bezinteresowne, a nie organizować
jarmarki rodem z PRL-owskiej tradycji, służące wyłącznie wypiętej piersi do
orderów inicjatorów czynu społecznego.
Jak zapowiedziałem to w pierwszym numerze, nie stronimy od tematyki z zawodem naszym związanej, ale nie podejmując konkurencji ze zbiorami glos i komentarzy wysypujących się z komputerowych programów
prawniczych, prezentujemy teksty mające sytuować nas w górnych stanach
oświeconego humanizmu. Kolega Arkadiusz Bereza specjalnie do naszego
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Biuletynu opisał historię i problem tak zwanych kasatorów, pełnomocników
uprawnionych do występowania przed Sądem Najwyższym i cieszymy się, że
radca prawny z naszej Izby, Grzegorz Chycki, pisze nie tylko pisma procesowe, ale leży mu na sercu los państwa, a raczej Państwa, w którym niektórzy
w art. 2 Konstytucji upatrują najlepszy dowcip Tysiąclecia.
Kontynuujemy stałe rubryki, zadomowione już w poprzednich numerach,
budujący jest coraz szerszy krąg osób uczestniczących w redagowaniu Biuletynu (niestety, ciągle jeszcze Biuletynu): koleżanka Maria Nogaj zadeklarowała
recenzje z wydarzeń muzycznych, kolejne miasto „prawnicze” opisuje kolega
Maciej Makula, pasjonująca wyprawa do Miasta Światła w relacji aplikanta
Tomasza Flodrowskiego być może skłoni wielu z nas do porzucenia wczasów
w Ustce na rzecz Wielkiej Przygody. Wreszcie: otwieramy nową rubrykę „Głos
Wołającego na Puszczy” adresowaną do każdego. Kochamy wołać, gdy nikt
nie słucha...
Redaktor Naczelny
Marek Wojewoda

Filozofowie zwykli zawód prawniczy wykpiwać jako wierutne osielstwo a przecież wedle
zdania tych osłów przeprowadza się zarówno sprawy największej, jak i najmniejszej wagi. To
oni dochodzą do wielkich majątków ziemskich, podczas gdy teolog gryzie ziarnka słonecznika
i prowadzi stałą wojnę z pluskwami i wszami. Prawo do pierwszego bodaj miejsca wśród uczonych roszczą sobie prawnicy i nikt nie jest z siebie zadowolony tak jak oni, kiedy bez przerwy
toczą do góry swoje syzyfowe głazy i jednym tchem plączą ze sobą setki praw nie patrząc na
to, czy one mają co do rzeczy , kiedy piętrzą komentarze do nich na komentarzach, interpretacje na interpretacjach i doprowadzają do tego, że ta ich nauka wydaje się najtrudniejsza ze
wszystkich nauk. Oni bowiem są zdania, że to, co wymaga trudu, to już musi być i znakomite.
Erazm z Rotterdamu, „Pochwała głupoty” 1508 r�
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Rozmowa z laureatem
Kryształowego Serca

Adrianem
Dzwonkiem
Alicja Brocka: Adrian otrzymałeś w
tym roku nagrodę Kryształowe serce
radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej pro bono. Dużo słyszałam o
Twojej bezinteresownej pomocy prawnej na rzecz Hospicjum Cordis, proszę
opowiedz od jakiego czasu zajmujesz
się wolontariatem i skąd w ogóle zrodził się ten pomysł ?
Adrian Dzwonek: W 2007 roku (I rok
studiów prawa) przyszedłem do Hospicjum Cordis mieszczącego się ówcześnie w Mysłowicach. Początkowo, gdy
pojawiłem się w Hospicjum było to dla
personelu lekkie zaskoczenie, ponieważ po pierwsze, niewielu mężczyzn
jest wolontariuszami w takich instytucjach, a w dodatku prawnicy raczej
w opinii publicznej nie są postrzegani jako osoby pracujące społecznie.
Szczerze mówiąc powyższe okoliczności jeszcze bardziej zmotywowały mnie
do udzielania się w Hospicjum, żeby
przełamać ten stereotyp. Już podczas
wstępnej rozmowy z psychologiem
(taka procedura dla nowych wolontariuszy) zostało mi zadane pytanie:
„dlaczego przyszedłem do Hospicjum
i dlaczego chcę pomagać?” Przyznam,
6

że nie potrafiłem odpowiedzieć na to
pytanie wtedy i teraz też nie potrafię.
Może jest to jakaś wewnętrzna potrzeba każdego człowieka, którą jeden odczuwa bardziej, a drugi mniej. Dla mnie
nie jest istotna przyczyna, dla której się
to robi, najważniejsze żeby to robić „po
prostu”. Obrazują to słowa Bruno Ferrero, na które natknąłem się w jednym z
pokoi w Hospicjum, zgodnie z którymi:
„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym
skrzydłem, możemy latać tylko wtedy
gdy obejmujemy drugiego człowieka”.
A.B.: Z jakimi ludźmi spotykasz się w
hospicjum? Domyślam się, że niejednokrotnie są to osoby dotknięte różnymi
chorobami, często opuszczone?
A.D.: Wolontariat w Hospicjum dzieli się na wolontariat medyczny i akcyjny. Ja udzielam się w obu gałęziach.
Wolontariat medyczny skupia się na
pomocy personelowi Hospicjum przy
posłudze choremu. Polega to np. na „robieniu toalet” naszym podopiecznym
(kąpanie, zmiana ubrań, pościeli, pranie itp.), zmianie kroplówki, opatrunku,
karmieniu, czy po prostu spędzeniu
trochę czasu z podopiecznym. Pod-
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czas tych wszystkich lat poznać mi było
dane wielu wspaniałych ludzi, którzy
niejedno w życiu przeszli i wiele mnie
nauczyli. Ponadto chciałem zaznaczyć,
że hospicjum – mówiąc kolokwialnie –
kojarzy się z „umieralnią”, natomiast z
własnego doświadczenia powiem, że
hospicjum to też życie i nasi podopieczni często mi o tym przypominają, gdyż
potrafią cieszyć się z małych rzeczy, których my ludzie zdrowi nie dostrzegamy
na co dzień. Z kolei wolontariat akcyjny
sprowadza się do uczestnictwa przede
wszystkim w akcjach (wydarzeniach)
mających na celu zebranie pieniędzy
na rzecz Hospicjum.
A.B.: Czy w ramach hospicjum organizowane są event’y okolicznościowe, spotkania integracyjne lub akcje
charytatywne, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy na
rzecz podopiecznych hospicjum? Jeśli
tak, to czy włączasz się w tego rodzaju
przedsięwzięcia?
A.D.: Mamy organizowane doroczne akcje (licytacje), takie jak sprzedaż
pisanek czy bombek bożonarodzeniowych przygotowanych przez naszych
podopiecznych, personel i wolontariuszy. Są to również różnego rodzaju
koncerty organizowane na rzecz Hospicjum, albo po prostu zbiórka pieniędzy
pod Kościołem za zgodą proboszcza,
na której mówiąc krótko trzeba stanąć
z puszką przez cały dzień i zbierać wolne datki. Ponadto wolontariat akcyjny
w latach 2009 – 2011 miał przed sobą
duże wyzwanie. Mianowicie po wielu

latach działalności w Mysłowicach okazało się, że budynek, który do tej pory
był dla nas domem nie spełniał warunków unijnych dla tego typu placówek.
Dlatego w czerwcu 2009 roku rozpoczęliśmy przebudowę dawnego szpitala górniczego w Katowicach – Janowie,
w celu dostosowania go na potrzeby
nowoczesnego hospicjum. W tamtym
czasie częściej przychodziłem na budowę niż do samego Hospicjum, żeby
pomóc, np. przy burzeniu starych ścian
szpitala, wywiezieniu gruzu czy po
prostu posprzątaniu, gdyż goniły nas
terminy i do końca 2011 roku musieliśmy skończyć budowę, bo w przeciwnym wypadku Hospicjum nie mogłoby kontynuować swojej działalności.
Dzięki pomocy ludzi dobrego serca,
personelowi i wszystkich wolontariuszy udało nam się ukończyć budowę
na czas, a ponadto ich bezinteresowna
pomoc pozwoliła zaoszczędzić prawie
500.000,00 zł. W naszym Hospicjum
każdy wolontariusz pomaga dodatkowo w tym, na czym się zna. Przykładowo mamy wolontariuszy-elektryków,
wolontariuszy-psychologów.
A.B.: Adrian jesteś osobą mocno zaangażowaną zawodowo, odbywasz aplikację radcowską, co wiąże się z udziałem
w obowiązkowych zajęciach i praktykach, przygotowaniem na kolokwia i tak
dalej, a to z kolei wiąże się zaabsorbowaniem ogromnej ilości czasu. Stąd godny
uznania jest fakt, iż znajdujesz jeszcze
czas na bezinteresowną pomoc prawną.
Na czym polega świadczenie pomocy
prawnej pro bono na rzecz hospicjum ?
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A.D.: Z uwagi na moje wykształcenie
staram się pomóc przy obsłudze prawnej Hospicjum, jak również udzielać
porad prawnych podopiecznym, personelowi czy wolontariuszom. Jeżeli chodzi o sprawy Hospicjum to moja rola w
głównej mierze sprowadza się do obsługi walnych zgromadzeń Hospicjum
(formalnie jesteśmy stowarzyszeniem),
przygotowywaniu pism do urzędów
i instytucji w imieniu Hospicjum, jak
również aktualizacja i dostosowywanie
naszego statutu zgodnie z obowiązującym prawem. Z kolei jeśli chodzi o
porady prawne to zasadniczo sprowadzają się one do ustnego zreferowania
problemu i ustnej odpowiedzi, co w danej sytuacji zainteresowany powinien
zrobić. Jednakże czasem, gdy sytuacja
jest bardziej skomplikowana przygotowuję swoje stanowisko w domu,
żeby odpowiedź była rzeczowa i trafna
oraz przedstawiam ją przy następnym
spotkaniu. Również często zdarza się,
że sama ustna odpowiedź nie wystarczy, dlatego pomagam przygotować
stosowne pisma. Tytułem przykładu
można wskazać skargę na czynności
komornika, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski o uzasadnienie wyroku, wezwania
do zapłaty, prośba do Rzecznika Praw
Obywatelskich o podjęcie stosownych
czynności, pozew o zapłatę, sprzeciw
od nakazu zapłaty, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek
o wznowienie postępowania itd. W
ostatnich dniach udało mi się również
w imieniu Hospicjum wynegocjować i
8

podpisać trzy ugody o spłacie należności z korzyścią dla Hospicjum na ponad
100.000,00 zł, gdyż niestety Hospicjum
ciągle boryka się jeszcze z zadłużeniem
związanym z budową nowej siedziby.
Ponadto gdy nie ma mnie w murach
Hospicjum to zawsze jestem „pod telefonem”, który jest ogólnie znany pracownikom, podopiecznym i wolontariuszom Hospicjum Cordis.
A.B.: Domyślam się, iż spotkania z
podopiecznymi Hospicjum nie należą
do łatwych. To osoby opuszczone, samotne, dotknięte cierpieniem i chorobami. Czy zdarza Ci się emocjonalnie
„przeżywać” sprawy, które podopieczni
Ci powierzają?
A.D.: Przyznam szczerze, że staram się nie podchodzić emocjonalnie do spraw tylko rzeczowo.
Jednakże niestety zdarzają się takie momenty, że emocje biorą górę
i za wszelką cenę (wszelkimi sposobami) staram się znaleźć rozwiązanie danej sytuacji. Mimo że czasem
wiem, że dana sprawa jest ciężka i
raczej skazana na porażkę to nigdy
nie
pozbawiam
podopiecznego nadziei, gdyż w przypadkach osób chorych na nowotwór
to byłoby najgorsze co można by zrobić. Oczywiście nie mówię tu o dawaniu
złudnych nadziei tylko jak to mówią:
„Kto nie chce szuka powodu, kto chce
szuka sposobu”.
Przypomina mi się sytuacja naszego
podopiecznego Pawła, który jest niewiele starszy ode mnie. Nasza wspólna
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bliższa znajomość w Hospicjum zaczęła się od tego, że kibicujemy dwóm
różnym drużynom piłkarskim z województwa śląskiego. Teoretycznie powinniśmy być największymi wrogami,
a praktycznie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Paweł przed przyjściem do Hospicjum miał bardzo poważny wypadek
przy pracy. Mianowicie pracując na zakładzie został przypadkowo wciągnięty
przez jedną z maszyn i zmiażdżony. W
konsekwencji Paweł jest całkowicie sparaliżowany od pasa w dół. Po wypadku, a przed przyjściem do Hospicjum
Pawłowi nikt nie powiedział, że może
starać się o stosowne odszkodowanie.
Niestety, gdy ja dowiedziałem się o całej sprawie to zasadniczo uległa już ona
przedawnieniu. I w nawiązaniu do tego
co powiedziałem wcześniej, po analizie
sprawy mógłbym powiedzieć, że nic się
nie da zrobić, gdyż przedawnienie to
przedawnienie. Jednakże emocjonalnie czując swego rodzaju poczucie niesprawiedliwości trochę poszukałem i
można powiedzieć dotarłem do sposobu. Mianowicie pojawiły się orzeczenia
sądów, że w skrajnych przypadkach powoływanie się na zarzut przedawnienia
może być traktowane jako nadużycie
prawa podmiotowego. Powiedziałem
Pawłowi, że jest nadzieja, można spróbować i próbujemy. Z jakim efektem
to się okaże i Paweł ma tego świadomość, ale już teraz wdzięczność Pawła
za samo zajęcie się jego sprawą jest najlepszą „zapłatą” za poświęcony mu czas.
I przyznam szczerze spotkania z naszymi podopiecznymi może nie należą do
łatwych, ale są dla mnie paradoksalnie

budujące i pouczające. Mianowicie każdy z nas ma swoje problemy w pracy,
w domu, na uczelni, aplikacji itd. Natomiast przychodząc do Hospicjum, spotykając tych ludzi dostrzegam, że moje
problemy są „śmieszne” w porównaniu
z ich problemami. Jeżeli mamy zdrowie
i chęć do życia to możemy wszystko
i tego przede wszystkim się nauczyłem
będąc wolontariuszem w Hospicjum
Cordis, bo hospicjum to też życie.
A.B.: Czy otrzymanie nagrody Kryształowe serce radcy prawnego było dla
Ciebie zaskoczeniem? W jaki sposób
dowiedziałeś się o tym, że zostałeś wyróżniony w ramach konkursu Kryształowe Serce radcy prawnego i jak wyglądała gala jej wręczenia?
A.D.: Otrzymanie honorowego tytułu Kryształowe serce radcy prawnego
było dla mnie wielkim zaskoczeniem.
Moją kandydaturę do OIRP w Katowicach zgłosili przedstawiciele Hospicjum Cordis, gdyż jak później mówili
„uznali że się nadam”. Korzystając z
okazji chciałem gorąco podziękować
pracownikom, podopiecznym i wolontariuszom z Hospicjum Cordis, że
docenili moją pracę, gdyż takie gesty
są budujące i motywują do dawania z
siebie jeszcze więcej. Oczywiście samo
zgłoszenie nie wystarczyło, gdyż byli
również inni kandydaci. Jednakże OIRP
w Katowicach uznało, że spośród kandydatów zgłoszonych w 2014 r. to właśnie ja zasługuję na to wyróżnienie, za co
również chciałem podziękować. Z kolei
o samym wyborze dowiedziałem się
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w pierwszej kolejności telefonicznie,
a następnie dostałem listowne potwierdzenie.
Sama gala wręczenia Kryształowych serc miała charakter bardzo
uroczysty, ale ogólnie panowała przyjazna atmosfera. W trakcie gali laureat z każdej Okręgowej Izby był wyczy-

mówią płynie z ich wnętrza. Po uroczystej gali miała miejsce część mniej
oficjalna, czyli kolacja i luźne rozmowy. Dzięki temu miałem okazję bliżej
poznać pozostałych laureatów, jak
również wymienić się doświadczeniem i pomysłami, które są przydatne
w działalności pro bono.

tywany, proszony na środek i miał za
zadanie powiedzieć parę słów o sobie
i swojej działalności. Przyznam szczerze, że emocje i trema ze względu na
zebrane osobistości zrobiły swoje,
dlatego do końca nie pamiętam dokładnie co wtedy powiedziałem, ale
mam nadzieję, że wypadłem nie najgorzej. Natomiast wiem, że inni laureaci wypadli świetnie, gdyż widać było
z daleka, że to co robią i jak o tym

A.B.: Adrian bardzo nas cieszy, że
wśród gremium aplikantów znajduje
się taka osoba jak Ty, tym bardziej, że
konkurs Kryształowe serce radcy prawnego miał charakter ogólnopolski. Gratuluję tak prestiżowego wyróżnienia,
ale przede wszystkim przyjmij słowa
uznania za niesienie bezinteresownej
pomocy prawnej wśród osób dotkniętych chorobą i cierpieniem.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Izba przetrwała kolejny kwartał i to jest dobra wiadomość. Nie dotknęły nas
działania terrorystyczne bądź separatystyczne, choć nie da się ukryć, ujawniane
bywają przypadki kwestionowania potrzeby istnienia samorządu jako takiego. Takie postawy będziemy zwalczać z całą mocą ukazując bezmiar szczęścia i wszelkiej
pomyślności spływającego na każdego radcę prawnego, który skupia się bardziej
na pytaniu: a co ty możesz zrobić dla samorządu? Na stronach naszego pisma prezentujemy tych, którzy potrafili na nie odpowiedzieć.
Egzamin radcowski w tym roku zdało 136 osób spośród przystępujących 219
kandydatów. W konkurencji absolwentów naszej aplikacji pozytywnie egzamin zaliczyło 68 proc. zdających, w konkurencji otwartej egzamin zdało 35 proc. kandydatów. W sobotę 26 lipca w sali Domu Lekarza w Katowicach odbyło się uroczyste
ślubowanie radców prawnych rocznika 2014.
Nasze nowe koleżanki, nasi
nowi koledzy stawili się licznie
z matkami, ojcami, żonami, mężami – i to było ich święto. Zgromadzonych przywitał Dziekan
Ryszard Ostrowski, zwracając
się do ślubujących podkreślił,
że prawo do wdziania togi radcowskiej, to także obowiązek.
Wobec ludzi, którzy przyjdą do
nich z nadzieją na obronę ich
praw, obowiązek wobec samorządu, do którego wstępują,
przykazanie stosowania się do
rządzących nim zasad etyki i wykonywania zawodu. Gratulując zebranym sięgnięcia
progu dojrzałości zawodowej, wyraził nadzieję, że także i ci, których przyjmujemy
do swojego grona spoza kręgu
aplikantów, potrafią swoją postawą zasłużyć na miano radcy
prawnego.
Koleżanka Marzena Psonka-Nowak wspomniała, jak trzy
lata wcześniej zaczynała pracę
z obecnymi radcami, jak – opiekunem roku będąc – matkowała im podczas pierwszych
chwil w samorządzie, podkreśliła ogrom pracy, jaką wykoOkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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nali, by dzisiaj stanąć do ślubowania; móc powiedzieć: my, radcowie prawni.
Wykład inaugurujący zawodową działalność nowych radców prawnych wygłosił Profesor Zygmunt
Tobor i pomijając tutaj naturalny zachwyt audytorium, który zwykle towarzyszy wystąpieniom Pana
Profesora, wprawił słuchaczy w niejakie osłupienie, do
tego stopnia, że na koniec Dziekan Ostrowski poczuł
się w obowiązku wyjaśnić rodzinom ślubujących,
że nie wszystko jest takie jak się wydaje... Bo żal byłoby nie przytoczyć tutaj wstępnej tezy wykładu, że
Wydział Prawa błędnie usytuowany jest w kategorii
uniwersyteckich studiów humanistycznych, bo winien być kierunkiem na Akademii Sztuk Pięknych. Bo
prawnik to artysta. Ach!... Jak poczuliśmy się wszyscy wspaniale, dziękując Profesorowi
za wystąpienie rzęsistymi brawami. Godzi się dodać, że redakcja natychmiast podjęła
zabiegi, mające skłonić Profesora Tobora do zaistnienia na łamach naszego kwartalnika,
lecz uczciwie trzeba przyznać, że na razie – być może z powodu ogólnego rozgardiaszu – było to usiłowanie nieudolne.
Wspaniałym akcentem uroczystości był moment nagrodzenia najlepszych, aplikantów wyróżnionych za wyniki w nauce; podium zajęli Jakub Jankowski, Leszek
Krupa, Paulina Sochacka. A tu prezentujemy Dziesięciu Wspaniałych:
(od lewej) Paulina Sochacka, Leszek Krupa, Jakub Jankowski, Gabriela Orszulik, Bernadeta Mikos, Adam Malik, Agata Krupa, Marcin Rams, Anna Katańska, Kamila Kasprzyk,
Mateusz Hańderek, Irena Deptuch, Błażej Nowak. Pierwszy z prawej Dziekan Ryszard
Ostrowski prezentujący laureatów.
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Wreszcie nastąpił moment podniosły. Zgromadzeni na scenie (i pod nią, wszyscy się nie zmieścili), teraz już radcowie prawni, w obliczu przybranych w togi Dziekana i przybyłych członków Rady OIRP w Katowicach, złożyli uroczyste ślubowanie,
powtarzając rotę w ślad za słowami Dziekana. Z tą chwilą stali się pełnoprawnymi
członkami naszego samorządu, co Dziekan Ryszard Ostrowski potwierdził osobiście ściskając prawice ponad 150 razy.

Na koniec nasz nowy kolega Leszek Krupa, w imieniu byłych już aplikantów
rocznika 2011/14, podziękował Radzie, opiekunom, wykładowcom, a także pracownicom Biura Rady – wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do dzieła tworzenia. Radcy prawnego.

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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Śląska, pojawili się radcowie, radczynie,
nasze wspaniałe dziewczyny z biura,
często z dziećmi, a bywało że i z dalej
idącym pokoleniowym przybytkiem.
Gościliśmy także przedstawiciela adwokatury, który – choć mąż przecież naszej
koleżanki Ani Zalewskiej – dla bezpieczeństwa wolał przybyć z psem.
Z chałupami kontrastowały supersamochody BMW wystawiane przez
Bawaria Motors i motocykle Harley-Davidson, słoneczko (póki co) świeciło,
pachniało kwieciem, starym drewnem,
dymem pomieszanym ze skwierczącą
Wcześniej, bo sobotnim popołu- kiełbasą śląską, jakże by inaczej.
dniem 28 czerwca 2014 r. spotkaliśmy
Przygrywał „ślůnski” zespół Hajna
się na Pikniku w Wojewódzkim Parku Band, karczma zapewniała pieczone
Etnograficznym w Chorzowie z okazji kiełbaski, żurek śląski, kołocze, domowe
Dnia Radcy Prawnego. Wśród wieko- ciasta i wielki zbiornik zakończony tak
wych, acz pięknie odrestaurowanych zwaną pipą. Ten cieszył się ogromnym
chałup świadczących o starożytności powodzeniem.
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Furorę robił kol. Michał Srokosz na
pięknej wersji choppera, którym najpierw przywiózł Prezesa Zenona Klatkę,
a potem do jazd próbnych Harleyem-Davidson ustawiała się długa kolejka.
Było tak pięknie, że nie mogło się to
dobrze skończyć i dlatego wieczorem
lunął deszcz. Szybka ewakuacja stała się
dowodem organizacyjnej sprawności
radców prawnych. Więc wspomnijmy
jeszcze, jak kapela gra.

Pod wielkimi namiotami toczyła
się zażarta dyskusja nad najnowszym
orzecznictwem Sądu Najwyższego,
dzieci szalały w gumowym labiryncie,
ale też zwiedzały skansen z przewodnikiem i uczestniczyły w zajęciach w starej szkole; w programie było pisanie piórem maczanym w kałamarzu i klęczenie
na grochu. To podobało się znacznie
mniej; co z nich wyrośnie?!...

OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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Jednak nie tylko piknikiem radca
żyje. W ostatnim kwartale Rada OIRP
spotkała się trzy razy w celu podjęcia kilkuset uchwał, od podpisywania których boli ręka. Poza znaczącymi, takimi jak wpis na listę radców
prawnych (bądź skreślenie z tejże),
zapadło ich mnóstwo o tak znaczącej wadze gatunkowej, jak zmiana
patrona, rozłożenie zaległości składkowej, opłaty za aplikację na raty
bądź postanowienie o terminach,
których dzisiaj już nikt nie pamięta.
I za każdym razem trzeba podnieść
rękę do góry; żal nam członków
Rady i ich rąk... Żarty żartami, ale
pamiętać trzeba, że to komisje Rady
przygotowały ślubowanie nowych
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radców prawnych, i nasz pierwszy
Piknik, i podjęły wiele inicjatyw,
o których przyjdzie nam pisać w kolejnych numerach.
W sali Rady, której nowym wystrojem pochwalić się wypada na
sąsiadującym zdjęciu, członkowie
Prezydium spotkali się z Dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu
Śląskiego, Prof. dr. hab. Czesławem
Martyszem i Tadeuszem Donocikiem, Prezesem Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach. Spotkanie poświęcone było uzgodnieniu
zasad współpracy z samorządem
radców prawnych i przygotowaniu
wspólnego sympozjum naukowego.
MW

A W KRAJOWEJ RADZIE...

W
okresie
„międzybiuletynowym” Krajowa
Rada zebrała się
na posiedzeniu
w dniach 13/14
czerwca 2014 r.
i przede wszystkim, jak życzył
sobie tego ostatni Zjazd podjęła uchwałę o zwołaniu na
21-22 listopada 2014 r. w Warszawie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych. W porządku obrad, przede
wszystkim, podjęciu uchwały w sprawie
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a przy
okazji modyfikacja niektórych zasad
przeprowadzania wyborów do organów
samorządu.
Przy okazji porządków organizacyjnych Krajowa Rada zlikwidowała Fundusz Promocji Zawodu oraz Fundusz
Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów, zniknął też Instytut czegoś tam... WK był przeciwnikiem tegoż,
więc nie do końca zapamiętał jego
strzelistą i pretensjonalną nazwę własną.
I dobrze, że go nie ma. Pojawiła się za to
(choć nie w jego miejsce) Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego i Nowych
Technologii i pozostaje tylko łudzić się
nadzieją, że do końca kadencji uzasadni
swoje istnienie.
Przegłosowana została nowa formuła
działalności wydawniczej Krajowej Rady,
która odtąd – w zakresie publikacji dostępnych dla każdego radcy i aplikanta
– obejmować będzie dwumiesięcznik
samorządu radców prawnych „Radca
Prawny” oraz kwartalnik pod tytułem:

„Radca Prawny. Zeszyty naukowe”. To
ostatnie wydawnictwo, jak sama nazwa
wskazuje, ma mieć charakter ambitny
i naukowy. Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzyć należy miłej lektury.
Nie kłopocząc się zbytnio relacjonowaniem nużących procedur wpisanych
w istotę funkcjonowania ciała kolegialnego: już to uchwała w sprawie poprawki
(zmiany) w innej uchwale, już to rozpatrywanie odwołań „skrzywdzonych” przez
Rady Izb Okręgowych, już to uzupełnienia składów komisji najprzeróżniejszych
– przejdziemy płynnie do finansów, bo
temat to poważny i godzien najwyższego (prawie) organu.
Zatwierdzone zostało sprawozdanie
Skarbnika z wykonania budżetu w 2013 r.,
gdzie wpływy wyniosły 14.023.278,87 zł,
a wydatki 13.054.475,87 złotych. Trzeba
pamiętać, że to już ostatni taki rok; patrz
relacja z marcowego posiedzenia Krajowej Rady, na którym podjęto uchwałę
o obniżeniu części składki przekazywanej przez Izby na potrzeby centralne, jak
to się potocznie określa. Jesienią zaczną
się prace nad budżetem Krajowej Rady
na 2014 r. i będzie to całkiem inny budżet, bo znacznie większa część składki zostanie do dyspozycji Izb. I bardzo
dobrze. Pieniądze samorządowe co do
zasady mają służyć czemuś, a ostatnio
worek z pomysłami jakby się zawiązał,
doszło więc do zjawiska przeciwnego
rozwiązywaniu... Problemów także.
Tych jest dużo. Problemy nazwać
można różnie, na przykład: są małe, są
duże i jest też brak problemu (jeżeli problem nie znajduje rozwiązania, znaczy że
go nie ma). Można też wyodrębnić prob-
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lemy, którymi Krajowa Rada zajmuje się
z sensem, którymi Krajowa Rada zajmuje się bez sensu oraz problemy, którymi
Krajowa Rada nie zajmuje się, i to jest
tym bardziej bez sensu.
W poprzednim numerze kol. Zenon
Klatka szczegółowo opisał sejmowe (i
senackie) wrzenie legislacyjne. Kilka inicjatyw ustawodawczych dotyczących
naszego zawodu ściera się w komisjach
senackich, sejmowych – i w szrankach
tych Krajowa Rada, a właściwie Prezes
Dariusz Sałajewski i Wiceprezes Arkadiusz
Bereza dzielnie stają broniąc jedynie
słusznych rozwiązań i chwała im za to.
Z osobistego i subiektywnego wyboru
WK wskazałby na uzupełnienie wreszcie
przepisów o wykonalności finansowej
części wyroków sądów dyscyplinarnych,
na dążenie do usunięcia z ustawy przepisów o Ministrze Sprawiedliwości, jako
trzeciej instancji postępowania administracyjnego (poprzedzającej skargę do
sądu administracyjnego), jednoznaczny sprzeciw wobec prób zawłaszczenia przez Ministra prawa do wydawania decyzji reformatoryjnych, bo to
zaprzecza idei samorządności.
Na pewno problemem ważnym, i nie
pozostawionym odłogiem przez Krajową
Radę, jest kwestia wynagrodzeń z tytułu
zastępstwa procesowego. Obecne przepisy, pogarszające sytuację materialną
pełnomocników (z niewielką późniejszą
modyfikacją), wprowadził nie kto inny, jak
radca prawny Grzegorz Kurczuk, w 2002
roku Minister Sprawiedliwości, w latach
1979–1983 odbywający studia doktoranckie w zakresie nauk politycznych
w Moskwie. Uczynił to w dowód uznania
18

dla samorządu dokładnie w XX rocznicę jego ustawowego istnienia. I dzisiaj
mamy tak, że po pięciu kilkugodzinnych
rozprawach przed sądem pracy na przykład, połączonych z kosztem bywa kilkunasto- kilkudziesięciokilometrowych dojazdów, napisaniu kliku- kilkunastu pism
procesowych – otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu zastępstwa w wysokości
60 złotych!... Zatem, Prezesie nasz kochany! Kryształowe Serce dla każdego,
kto przyjął pełnomocnictwo.
I tu dochodzimy do kategorii problemów, którymi Krajowa Rada zajmuje
się bez sensu. WK zalicza do nich akcję
tzw. Niebieskiego Parasola. Nie jest jasne komu poprzez łamanie zasad rynku
chcemy się podlizać, a już na pewno
nie uda się wskazać jakiejkolwiek korzyści z tego płynącej. Jeżeli wielbiciele
spaghetti nazywają się rastafarianami, to
wielbiciele wazeliny będą petrolatumami (od petrolatum=wazelina). Prezydent
Bronisław Komorowski jest dobrym człowiekiem (poza tym, że nie wzruszają go
łzy pięknych saren), zatem swój patronat
dla akcji da... Ale nie Prezydent Komorowski będzie siedział pod idiotycznym
parasolem w kolorze, w którym nie każdemu do twarzy, z kiczowatą porcelanową świnią pod ręką i udzielał darmowych porad prawnych ludziom, którzy
są zdolni za nie zapłacić. Inni nie przyjdą. A już pomysł, by akcję kierować do
przedsiębiorców (było tak, było...) budzi
stan ducha bliski szewskiej pasji i wirówki nonsensu. Widziano, jak po darmową
poradę ustawia się kolejka ludzi wysiadająca z samochodów klasy premium. WK
oświadcza z całą mocą, że z przyrodzo-
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nym wdziękiem włączy się w tę akcję,
gdy na rynku pojawi się tych kolorowych
parasoli więcej: dni darmowych usług
fryzjerskich w kolorze zielonym, dni dobrego kafelkarza w beżu, dni darmowego wydawania pojazdów marki lexus
w kolorze blue... I pytanie podstawowe:
dlaczego to my mamy ponosić koszty
nieudolności Państwa zobowiązanego
do zapewnienia potrzebującym prawa
ubogich? My, petrolatumowie.
Tu dochodzimy wreszcie do problemów, którymi Krajowa Rada powinna się zająć, a tego nie czyni. I nie zaliczają się one do kategorii problemów,
dla których nie ma rozwiązania.
Onego czasu, gdy córka WK chodziła do szkoły podstawowej, jako biedne dziecię z kraju ciemiężonego przez
kontrrewolucję, która wymiotła z półek sklepowych wszystko z wyjątkiem
octu i herbaty gruzińskiej – otrzymała
paczkę od dzielących się swym dobrobytem dzieci z Donbasu (patrzcie, co
za łamańce wyprawia historia!...). I w tej
paczce, między innymi produktami, był
wyrób czekoladopodobny... I nie należy
się w tym momencie uśmiechać z politowaniem, z czego się bowiem śmiejecie?... Wcale nie jest tak, że wyroby
do czegoś podobne zanikają w miarę
wzrostu cywilizacyjnego i ogólnego
dobrobytu, wręcz przeciwnie: plenią
się coraz powszechniej, nie przeciskają
się już wątłą szparką kuchennych drzwi,
o nie: wchodzą głównym wejściem...
Prawdziwy wyrób niegdyś, według
klasycznej receptury przechodził długi
kilkudziesięciofazowy skomplikowany
proces technologiczny. Zaczynał się on

konkursem składającym się z testu wielokrotnej odpowiedzi, rozprawy prozą
(jak orzekłby bohater Moliera), testu przydatności do zawodu według wzorów
Mensy, sprawdzianu językowego i – na
koniec, po zebraniu odpowiedniej ilości
punktów – egzaminu ustnego. Potem
następował trzy i pół roczny okres intensywnej obróbki, po którym następował
egzamin z pisania pism procesowych,
umów i wreszcie zaczynała się ostateczna kontrola jakości w postaci ustnej; ze
wszystkich etapów procesu technologicznego. Nie było drogi na skróty (nawet dla absolwentów innych aplikacji)
do osiągnięcia fazy ostatniej: ślubowania.
Dzisiaj inspektor Sanepidu po odpłatnych zaocznych studiach prawniczych,
w czasie wolnym od wypisywania mandatów za brudny zlew na zapleczu Kebab-Baru, pisze pracę doktorską o braku
regulacji stanu wychodków w czasach
Bolesława Chrobrego, broni ją oczywiście (udajcie się na uczelnię, zobaczcie
jak to dzisiaj wygląda, i zdziwicie się)
i skutecznie żąda wpisania na listę radców prawnych. I to jest wyrób czekoladopodobny właśnie. Taki, i mniej lub
bardziej podobny. Z samych siebie się
śmiejecie – odpowiedział Rewizor.
Ktoś popsuł czekoladę, już nie zawiera co najmniej 70 proc. miazgi kakaowej i tłuszczu, w zasadzie to nawet wiemy kto. Oni dalej tam są. Nie
usprawiedliwia to jednak Głównego
Kontrolera Jakości, czyli Krajowej Rady
Radców Prawnych, że nie woła; choćby to miał być głos wołającego na
puszczy. Bo może... (świat nie jest taki
zły), ktoś usłyszy?
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TRADyCjE PolSkI oRAz RozWIązAnIA
oBoWIązująCE W kRAjACh unII EuRoPEjSkIEj
DoTyCząCE PEłnomoCnIkóW uPRAWnIonyCh
Do WySTęPoWAnIA PRzED SąDAmI
nAjWyżSzyCh InSTAnCjI
Arkadiusz Bereza

Co pewien czas, w ramach prowadzonej debaty publicznej
nad usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości, pojawia się pomysł wyodrębnienia grupy pełnomocników uprawnionych do
występowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem
Administracyjnym. W sierpniu 2012 r. opracowany został w Biurze Studiów i Analiz
Sądu Najwyższego projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt założeń”). Jest to dokument trudny do jednoznacznej oceny, ze względu na zawarte w nim rozwiązania wariantowe. Można odnieść wrażenie, że najważniejszym
celem proponowanych zmian jest podniesienie jakości środków zaskarżenia wnoszonych do Sądu Najwyższego, poprzez ich wstępną selekcję przez uprawnionych
do tego pełnomocników. Jednocześnie prowadzić to ma do zmniejszenia wpływu
spraw, dzięki czemu możliwe będzie optymalne wykorzystanie potencjału instancji najwyższej do rozwiązywania zawiłych kwestii prawnych.
Propozycje zawarte w „Projekcie założeń” zakładają utworzenie grupy pełnomocników kasacyjnych poprzez akredytację niektórych radców prawnych (adwokatów) lub formalne przyznanie im szczególnych uprawnień, ewentualnie
stworzenie nowego zawodu pełnomocnika procesowego. Każda z tych propozycji zakłada konieczność uprzedniego pozbawienia uprawnień ogółu radców
prawnych (adwokatów) do występowania przed Sądem Najwyższym – obarczona jest więc ryzykiem niekonstytucyjności z uwagi na ograniczenie praw nabytych – na rzecz nowo wyodrębnionej grupy pełnomocników tzw. kasatorów.
Dwa pierwsze rozwiązania przewidują prowadzenie przez organy samorządu
zawodowego specjalnej listy radców prawnych (adwokatów) uprawnionych
do wnoszenia skarg kasacyjnych/kasacji i występowania przed Sądem Najwyż20
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szym, zaś ostatnie z nich – chociaż sami inicjatorzy nie widzą szans na jego realizację – utworzenie nowego samorządu zawodu zaufania publicznego.1
Kwestia stworzenia wyselekcjonowanej grupy radców prawnych i adwokatów
specjalizujących się w postępowaniu kasacyjnym była poruszana w latach 2010-2013
przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego.2 Zauważyć
jednak należy, że wraz z upływem czasu propozycje te są coraz łagodniej formułowane np. w informacjach o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 i 2013 oraz
w wypowiedziach Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.3
Odchodzono w nich od projektów szczegółowych rozwiązań w celu poszukiwania
płaszczyzny porozumienia i współpracy z samorządami prawniczymi. Jest to niewątpliwie efekt krytycznego stanowiska samorządu radcowskiego i adwokackiego do
przedstawionych propozycji.4 Pośredni wpływ na taką sytuację miała również nieprzemyślana działalność legislacyjna na fali tzw. deregulacji. Mimo że ustawodawca założył, iż reprezentacja przed najwyższymi sądami i trybunałami, z uwagi na ich rangę
i stopień zawiłości rozpoznawanych spraw wymaga odpowiedniego przygotowania
zawodowego, to – najprawdopodobniej przez przeoczenie – umożliwił aplikantom
sporządzanie kasacji z wyraźnego upoważnienia radcy prawnego lub adwokata.5 Kolejna transza tzw. deregulacji – znajdująca się na etapie prac sejmowych – przewiduje natomiast w sprawach własności przemysłowej przed Sądem Najwyższym (mimo
negatywnej opinii Rady Legislacyjnej), możliwość zastępstwa stron przez rzeczników
patentowych, chociaż mogą oni nie posiadać wykształcenia prawniczego.6
Należy podnieść że rozwiązania zawarte w „Projekcie założeń” nie odpowiadają
interesowi społecznemu, gdyż prowadzą do ograniczenia praw obywatela, oczeku1
Tak w wypowiedzi Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w mediach (M. Piasecka, Sąd Najwyższy przycina prawników, Dziennik Gazeta Prawna z 5 XII 1012 r., s. D4) oraz w jego przemówieniu
na Nadzwyczajnym Zjeździe Radców Prawnych w 2012 r.
2
Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010 – Druk sejmowy VI kadencji, nr
4133, s. 128; Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011 – Druk Sejmowy VII kadencji,
nr 384, s. 140.
3
Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012, Warszawa 2013, s. 150 i Informacja
o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013, Warszawa 2014, s. 173. „Pierwszy między równymi”
– rozmowa z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf, Rzeczpospolita z 7
maja 2014 r.
4
Ze stanowiskiem Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej polemizuje na łamach prasy M. Pilich (notabene Autor „Projektu założeń”) – Czy grozi nam prawnicza kasta,
Rzeczpospolita z 14 maja 2014 r.
5
Art. 3 pkt 8) i art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013, poz. 829). Art. 351 ust. 4 w nowym brzmieniu
należy jednak interpretować w kontekście art. 351 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (opinia OBSiL KRRP z 7 sierpnia 2014 r.), zaś istniejąca niespójność powinna być usunięta w ramach kolejnej
nowelizacji ustawy o radcach prawnych (założenia projektu ustawy o zmiany ustawy – Prawo
o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z 27 czerwca 2014 r. przygotowane w Ministerstwie
Sprawiedliwości).
6
Druk sejmowy nr 2331 cz. 1 z 14 kwietnia 2014 r.
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jącego pełnej ochrony sądowej z wykorzystaniem wszystkich środków przewidzianych przepisami prawa. Odmowa sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej na rzecz
obywatela byłaby nieco łatwiejsza dla „kasatora”, lecz w odczuciu zainteresowanego
może być to odbierane jako ograniczenie jego prawa do sądu. Co ciekawe problem
ten pojawiał się już w czasach Księstwa Warszawskiego i podobnie był oceniany.7
Radykalnie ograniczona liczba „kasatorów” i dokonywana przez nich preselekcja
wniosków o złożenie skargi kasacyjnej może okazać się hamująca dla rozwoju jurysprudencji instancji najwyższej, zwłaszcza gdy będą oni rutynowo analizować sprawy
w kontekście przepisów prawa i orzecznictwa sądowego, pomijając kwestie natury
uniwersalnej (sprawiedliwości, zasady słuszności i zapewnienia prawidłowego obrotu gospodarczego) powiązane ze stanem faktycznym sprawy. Nie zawsze można,
nawet w „czystym” postępowaniu kasacyjnym w sprawach cywilnych, oderwać
ocenę prawną od meritum sprawy, które sędzia Sądu Najwyższego ma „traktować
jako błoto, w którym nie powinien umaczać się ani skrawek jego togi”8. Nie można
również zapominać, że istnieje już w polskim systemie prawnym instrument sądowej
selekcji skarg kasacyjnych w formie tzw. przedsądu.
Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny takiego rozwiązania.
Stworzenie grupy „kasatorów”, posiadających wyłączność na sporządzanie skarg
kasacyjnych i reprezentowanie stron przed Sądem Najwyższym skutkować
musi wyższymi kosztami takiego zastępstwa procesowego, będących w istocie
ograniczeniem prawa do sądu.9 Taki argument pojawił się także w uzasadnieniu projektu z 2011 r. zakładającego likwidację instytucji adwokatów przy Sądzie
Kasacyjnym w Belgii, a więc niewątpliwie oparty na doświadczeniach obywateli
szukających ochrony prawnej w postępowaniu kasacyjnym.10
Powyższe zmusza już do zajęcia stanowiska, że propozycje zawarte w „Projekcie założeń” dotyczące utworzenia odrębnej grupy pełnomocników tzw. kasatorów uprawnionych na zasadach wyłączności do występowania przed Sądem Najwyższym są zbyt daleko idące, a także niezwykle trudne do realizacji
w obowiązującym w Polsce systemie świadczenia pomocy prawnej. Chcąc je
ocenić warto także spojrzeć na tradycje polskie oraz rozwiązania jakie obowiązują w tym zakresie w państwach Unii Europejskiej.
*
7
Patrz: W. Sobociński, Mecenasi przy Sądzie Kasacyjnym Księstwa Warszawskiego [w:] Szkice
z dziejów adwokatury pod red. R. Łuczywka, seria trzecia, Biblioteka Palestry, Warszawa 1983, s.
23-24.
8
M. Szerer, Z zagadnień demokratyzacji prawa karnego (II), PiP 1949, z. 8, s. 57.
9
Wypowiedź M. Bobrowicza i A. Zwary [w:] M. Piasecka, Sąd Najwyższy przycina prawników,
Dziennik Gazeta Prawna z 5 XII 1012 r., s. D4; I. Walencik, M. Domagalski, Kasacje powinni pisać wybrani prawnicy, Rzeczpospolita z 18 V 2011 r.
10
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=5&NR=856&P
UID=83887059&LANG=fr
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Na ziemiach polskich instytucja kasacji pojawiła się w Księstwie Warszawskim. Skargi kasacyjne rozpoznawał – istniejący w łonie Rady Stanu – Sąd Kasacyjny funkcjonujący
na podstawie dekretu królewskiego z 3 kwietnia 1810 r. o organizacji Sądu Kasacyjnego
Księstwa Warszawskiego.11 Pierwsi pełnomocnicy przed Sądem Kasacyjnym, tytułowani
mecenasami, pojawili się już przed jego uruchomieniem w dniu 19 czerwca 1810 r.12 Mecenasów – a było ich tylko 12 – mianował król (książę warszawski) na wniosek ministra
sprawiedliwości, co nadawało im status urzędników publicznych.13 Mimo podejmowanych prób nigdy nie utworzyli oni stowarzyszenia lub odrębnej izby.14 W świetle obowiązującej wtedy procedury sądowej tylko mecenas mógł podpisać skargę kasacyjną
w sprawie cywilnej.15 Kontrola jakości skargi i jej dopuszczenie do dalszego postępowania
odbywała się w specjalnej komisji podań i instrukcji. Za złożenie skargi, która podlegała
odrzuceniu z powodu niespełnienia wymogów prawem przewidzianych mecenas ponosił karę. Przy pierwszym potknięciu mógł otrzymać od sądu ostrzeżenie, przy drugim
– naganę, zaś w przypadku trzeciego uchybienia sąd mógł przedstawić królowi wniosek o wykreślenie go z grona mecenasów.16 W sprawach karnych postępowanie nie było
objęte przymusem skorzystania z pomocy mecenasa, gdyż skarga była składana przez
skazanego lub jego obrońcę w kancelarii sądu orzekającego.17 Mimo braku przymusu skorzystania z pomocy mecenasa w sprawach karnych strony zawsze były reprezentowane
przez mecenasa, którego ustanawiano dla skazanego z urzędu. W takich przypadkach
zdarzało się jednak, że mecenas działając w charakterze urzędnika publicznego wypowiadał się na piśmie w duchu nieprzychylnym dla skargi (na 86 skarżonych wyroków, zdarzyło
się to w 17 przypadkach), co jednak nie przesądzało o rozstrzygnięciu Sądu Kasacyjnego.18
Działalność Sądu Kasacyjnego miała krótką historię, gdyż faktycznie przestał on funkcjonować jesienią 1812 r. W tym okresie rozstrzygnął jedynie 194 sprawy, lecz nie wszystkie
Dz. P. K. W., t. II, s. 151-185; Art. 16 i 72 Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Dz. P. K.W., t. I, s. VIII,
XXXVIII. Szerzej na ten temat: M. Handelsman, Pod znakiem Napoleona, Studya Historyczne, seria II,
Warszawa 1913, s. 17; J.J. Litauer, Sąd Kasacyjny Księstwa Warszawskiego, Themis Polska, t. V, poszyt. 1 i 2,
Warszawa 1915, s. 188-192. Na temat organizacji i funkcjonowania Sądu Kasacyjnego – A. Korobowicz,
Polskie Sądy Najwyższe w XIX wieku [w:] Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność, Księga Jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007, Warszawa 2007, s. 78-84.
12
J.J. Litauer, Sąd Kasacyjny…, s. 202-203.
13
Nominacje mecenasów drukowano w specjalnym zbiorze urzędowym: Dzienniku tyczącym
się nominacji urzędników. Postacie wszystkich mecenasów prezentuje W. Sobociński, Mecenasi
przy Sądzie Kasacyjnym…, s. 24-31.
14
W Księstwie Warszawskim nie utworzono także izb obrończych dla adwokatów i patronów,
a więc pełnomocników przy sądach niższych instancji.
15
A. Korobowicz, Rys dziejów kasacji w polskim systemie sądowoodwoławczym [w:] Polska lat
dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, Lublin 1998, s. 400.
16
Art. 29 dekretu 3 kwietnia 1810 r. Szerzej na ten temat postępowania przed Sądem Kasacyjnym: A. Korobowicz, Polskie Sądy Najwyższe w XIX wieku…, s. 85-87.
17
Art. 68 dekretu 3 kwietnia 1810 r.
18
J.J. Litauer, Sąd Kasacyjny…, s. 213; W. Sobociński, Mecenasi przy Sądzie Kasacyjnym…, s. 32-33.
11
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zakończyły się wyrokiem.19 Zdarzały się przypadki zwrotu skargi z uwagi na brak podpisu
mecenasa, zaś na samym początku działalności Sądu Kasacyjnego nagminnie odrzucano
skargi w sprawach karnych.20 Wynikało to z braku odpowiedniego przygotowania mecenasów, problemów Sądu Kasacyjnego cierpiącego na brak kadr prawniczych, a także
dominującej wtedy w polityce wymiaru sprawiedliwości surowej represji karnej. Należy
również pamiętać, że był to okres stopniowego utrwalania się nowych instytucji prawa
materialnego i procesowego. Po 1815 r. kasacja w czystej postaci zanikła w postępowaniu
cywilnym na rzecz systemu mieszanego z coraz silniejszymi elementami rewizji. Wprowadzone zmiany w postępowaniu sądowym i organizacji sądownictwa stawiały nowe
zadania przed mecenasami.21 Przeszli oni na te same stanowiska przy nowo utworzonym Sądzie Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego, który rozpoznawał sprawy cywilne.
Utrzymano natomiast kasacje w postępowaniu karnym, które rozpoznawał w połączonych wydziałach karnych kasacyjnych Sąd Apelacyjny, będący w istocie niższym sądem
w pionie sądownictwa cywilnego (obowiązujący wtedy francuski model sądownictwa
zakładał podział sądów na odrębne piony: cywilny i karny).22 W 1815 r. było 24 mecenasów, lecz liczba ich szybko rosła i wkrótce przekroczyła 30, zaś w latach 30. – 40.23 Kolejna
zmiana nastąpiła, gdy ukazem carskim z 6/18 września 1841 r. zlikwidowano Sąd Najwyższej Instancji i wydziały karne kasacyjne Sądu Apelacyjnego (z dniem 2 października 1842
r.).24 W ich miejsce utworzono – na wzór rosyjski – IX (cywilny) i X (karny) Departament
Senatu Rządzącego z siedzibą w Warszawie będący III instancją sądową o charakterze
rewizyjnym. W miejsce dawnych mecenasów pojawili się obrońcy przy Senacie (w liczbie ok. 30) powoływani przez Komisję Rządową Sprawiedliwości.25 Po reformie sądowej
wprowadzonej w 1876 r. w Królestwie Polskim oraz likwidacji warszawskich departamentów ponownie pojawiła się instancja kasacyjna w postaci Senatu Rządzącego w Petersburgu. Funkcje pełnomocników stron w postępowaniu kasacyjnym pełnili obrońcy występujący przy tym sądzie. Tym samym kwestia zastępców procesowych przed sądami
najwyższymi ostatecznie znikła na centralnych ziemiach polskich.26
19
W Dzienniku Wyroków Sądu Kasacyjnego zamieszczono 163 wyroki. Analiza ruchu spraw
została przedstawiona przez A. Korobowicz, Polskie Sądy Najwyższe w XIX wieku…, s. 88-89.
20
W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, s. 289-290; J.J.
Litauer, Sąd Kasacyjny…, s. 209-211.
21
J.J. Litauer, Z dziejów sądownictwa kasacyjnego w Polsce, Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego, rok II, Warszawa 1917, s. 491.
22
Z dziejów sądownictwa kasacyjnego w Polsce (oprac. J.J. Litauer), Kwartalnik Prawa Cywilnego
i Handlowego, rok II, Warszawa 1917, s. 314.
23
Nowy kalendarzyk polityczny nakładem J.Netto na rok: 1819, s.155, 1822, s.122-123, 1823, s.129130, 1830, s.191-192; A. Redzik, T. Kotliński, Historia adwokatury, Warszawa 2012, s. 89-90.
24
Dz. P. KP, t. XXVII, s. 331 i 347.
25
Rocznik sądowy na rok 1865, s. 6-8, 19-20. Niektórzy obrońcy przy Senacie nosili również
tytuł (po 1861 r.) obrońców przy Radzie Stanu.
26
Przy utworzonych w Królestwie Polskim sądach ogólnych (Izba Sądowa oraz sądy okręgowe) istniała grupa obrońców przysięgłych uprawnionych do reprezentacji stron w postępowaniu
sądowym zgodnie z zasadą lokalizacji przedstawicielstwa.
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Na pozostałych ziemiach polskich pod zaborami sytuacja wyglądała nieco inaczej,
z uwagi na charakter rewizyjny postępowania przed najwyższymi sądami państw
zaborczych, tj. Sądem Rzeszy w Lipsku i Najwyższym Trybunałem w Wiedniu. W postępowaniu przed nimi obowiązywał przymus adwokacki, a więc istniał obowiązek
skorzystania przez stronę z pomocy adwokata. Krąg adwokatów uprawnionych do
występowania przed tymi sądami w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym
nie był ograniczony, co jest również charakterystyczne dla modelu francuskiego. Natomiast nieco inaczej rozwiązane zostały zasady zastępstwa strony w postępowaniu
cywilnym przed sądami najwyższymi. W Austrii pełnomocnikiem mógł być każdy
adwokat, zaś w Niemczech tylko ci adwokaci, którzy byli przydzieleni do Sądu Rzeszy, co w konsekwencji prowadziło do utworzenia odrębnej grupy pełnomocników
procesowych (patrz niżej).27
Zasada dotycząca reprezentacji stron ograniczająca się do przymusu adwokackiego nie uległa zmianie w okresie II Rzeczypospolitej, także po unifikacji sądownictwa
w 1928 r. i wprowadzeniu w życie nowej procedury karnej (1929) i cywilnej (1933). Sąd
Najwyższy funkcjonował wtedy jako sąd kasacyjny. Mimo pojawiających się postulatów stworzenia grupy pełnomocników zawodowych uprawnionych do występowania przed sądem Najwyższym nie zostały one wzięte pod uwagę.28 W to miejsce
wprowadzono formę dyscyplinowania adwokatów, którzy wnosili kasacje lekkomyślnie lub w celu działania na zwłokę. Sprawy te rozpoznawano w specjalnie utworzonej Izbie do spraw Adwokatury Sądu Najwyższego w mieszanym składzie sędziowsko-adwokackim.29 Regulacje te, zawarte w Prawie o ustroju adwokatury, stanowiły
dopełnienie obowiązującego wtedy art. 531 KPK, który miał na celu „zapobieżenie
zasypywania Sądu Najwyższego przez kasacje oczywiście lekkomyślne lub złożone
w celu działania na zwłokę”. Uchwałą w pełnym składzie Izby do spraw Adwokatury
Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1938 r. (zasada prawna z 29 kwietnia 1939 r.)
uznano, że odpowiedzialność adwokata obejmuje również takie zachowanie przy
wniesieniu kasacji w sprawie cywilnej.30 W 1937 r. pojawił się nawet projekt rządowy,
który oprócz ukarania dyscyplinarnego adwokata wnoszącego kasację lekkomyślnie lub w celu działania na zwłokę, przewidywał możliwość ukarania go grzywną
27

s. 302.

E. Waśkowski, Adwokatura przy Sądzie Najwyższym, Gazeta Sądowa Warszawska, 1937, nr 21,

Z. Nagórski, Wyodrębnienie adwokatów przy najwyższych instancjach sądowych, Głos Prawa
1925, nr 17-18, s. 278 i n.; J. Sławski, Wyodrębnienie adwokatury przy najwyższych instancjach sądowych,
Palestra 1925, nr 11, s. 1063; T. Ereciński, Kilka refleksji o przymusie adwokacko-radcowskim [w:] XX lat
samorządu radców prawnych 1982-2002 pod red. J. Żuławskiego, Warszawa 2002, s. 59-60.
29
Art. 115 ust. 3 lit. b ustawy z 4 maja 1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz. U. Nr 33, poz.
289); W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców
prawnych i notariuszy, Warszawa 2012, s. 239-240; T.J. Kotliński, Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, s. 169; J. Nowodworski, Przepisy ustrojowe i proceduralne sądownictwa
dyscyplinarnego w nowym Prawie o ustroju adwokatury, Palestra 1938, nr 9, s. 835.
30
Palestra 1939, nr 2, s. 262 i Głos Sądownictwa 1939, nr 6, s. 548.
28
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w wysokości od 50 do 10.000 zł.31 Sąd Najwyższy korzystał ze swojego uprawnienia
stosunkowo rzadko, lecz po naradzie sędziów Izby Karnej w dniu 26 listopada 1947
r. uznano, że nie ma potrzeby nadużywać tego wyjątkowego rygoru wobec adwokatów, ale także nie można czynić z tej instytucji martwej litery prawa. Dlatego Sąd
Najwyższy z całą oględnością, ale i stanowczością zaczął stosować ten środek dyscyplinujący adwokatów składających kasacje.32 Izba do spraw Adwokatury działała aż
do 1950 r., a więc do momentu reformy sądowej i wprowadzenia nowego systemu
rewizyjnego w postępowaniu cywilnym i karnym.
Problem utworzenia odrębnej kasty adwokatów przy Sądzie Najwyższym nie istniał przez cały okres Polski Ludowej.33 Dopiero od 1996 r., tj. od momentu przywrócenia instytucji kasacji w postępowaniu sądowym idea stworzenia grupy „kasatorów”
uprawnionych do wyłącznego występowania przed Sądem Najwyższym pojawia
się jako temat debaty publicznej. Już w 2002 r., w trakcie prac nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, planowano utworzenie wyspecjalizowanej grupy
adwokatów i radców prawnych ustanowionych przy Sądzie Najwyższym (projektowany art. 871 § 2 i 4 KPC), lecz projekt ten nie uzyskał akceptacji Rady Ministrów.34
Proponowane brzmienie przepisów nie zakładało utworzenia nowego odrębnego
samorządu, lecz jedynie wskazanie określonej grupy adwokatów i radców prawnych,
legitymujących się szczególną wiedzą i doświadczeniem, uprawnionych do zastępowania stron w postępowaniu kasacyjnym w sprawach cywilnych. Rozwiązanie to
wspierane było przez prof. Tadeusza Erecińskiego, dostrzegającego niezadowalający
poziom skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych oraz wystąpień pełnomocników
przed Sądem Najwyższym.35
31
Do zmiany w tym zakresie nie doszło (art. 43 projektu ustawy o zmianach w ustroju sądów powszechnych i postępowaniu karnym – Druk Sejmowy nr 323, kadencja IV, sesja zwyczajna
1936/7; Palestra 1937, s. 181 i n.).
32
A. Bereza, Sąd Najwyższy w latach 1945–1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012, s. 85.
W 1948 r. Izba do spraw Adwokatury wydała 28 wyroków w sprawach lekkomyślnego wniesienia
bezpodstawnej kasacji przez adwokata. Archiwum Akt Nowych, Sąd Najwyższy 5/32–33, Wyroki
i postanowienia Izby do spraw Adwokatury w 1948 r., k. 1–184.
33
Poza zakresem rozważań pozostaje kwestia wąskiej grupy adwokatów, dopuszczonych ze
względów politycznych do występowania w charakterze obrońcy przed sekcją tajną Sądu Najwyższego rozpoznającej niektóre sprawy karne o zabarwieniu politycznym.
34
Projekt z § 4 zakładał, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady
Radców Prawnych, uwzględniając rangę Sądu Najwyższego oraz najwyższe wymagania zawodowe
stawiane w postępowaniu przed tym Sądem, określa tryb ustanowienia zwalniania adwokatów i radców prawnych, uprawnionych do zastępowania stron w postępowaniu kasacyjnym oraz zasady i wysokość ich wynagrodzenia.”
35
T. Ereciński, Kilka refleksji…, s. 60-64. W sprawie instytucjonalnego wyodrębnienia grupy pełnomocników kasacyjnych wypowiadali się także przedstawiciele doktryny, przedstawiając swoje
koncepcje utworzenia „korpusu kasatorów”. K. Osajda, Pełnomocnicy uprawnieni do wnoszenia kasacji
i występowania przed najwyższymi organami sądowymi, Palestra 2004, nr 11-12, s. 134-139.
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*
Obecnie status specjalnych pełnomocników uprawnionych do występowania na
zasadach wyłączności przed sądami najwyższymi jest uregulowany w kilku krajach
Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim Francji, Niemiec oraz Belgii, gdzie istnieją grupy wyspecjalizowanych pełnomocników przy sądach najwyższych, reprezentujących strony – co do zasady – w postępowaniu cywilnym.
Ojczyzną „kasatorów” jest Francja. Narodziny adwokatury przy francuskich sądach
najwyższych wiązać należy z ustanowieniem Trybunału Kasacyjnego w 1790 r., zaś tytuł
„adwokata przy Sądzie Kasacyjnym” pojawił się na podstawie dekretu Napoleona z 25
czerwca 1806 r.36 Ich obecny status jest regulowany ordonansem z 10 września 1817 r. (ze
zmianami), dekretem z 28 października 1850 r. oraz dekretem nr 91-1125 z 28 października
1991 r. Adwokaci Rady Stanu i Sądu Kasacyjnego mają status „urzędników ministerialnych”
mianowanych na podstawie dekretu ministra sprawiedliwości na wniosek specjalnej komisji zaopiniowany przez Prokuratora Generalnego przy Sądzie Kasacyjnym. Tworzą oni
niezależną formację pełnomocników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych zorganizowanych w odrębną izbę (Ordre des avocats au Conseil d`Etat et à la Cour de Cassation). Adwokaci Rady Stanu i Sądu Kasacyjnego posiadają wyłączność na reprezentowanie klientów przed tymi organami sądowymi, chyba że przepis prawa nie przewiduje
takiego obowiązku (np. w sprawach karnych, skarżący może skorzystać z usług dotychczasowego obrońcy, co jednak w praktyce należy do rzadkości).37
Podobne rozwiązania obowiązują w Niemczech, gdzie istnieje grupa adwokatów
przy Trybunale Federalnym mająca wyłączność do reprezentowania stron w postępowaniu rewizyjnym w sprawach cywilnych. Tradycje tej szczególnej adwokatury sięgają II połowy XIX wieku, kiedy na podstawie ustawy o zawodzie adwokata z 23 maja
1878 r. utworzono grupę pełnomocników do reprezentacji stron przed Sądem Rzeszy.
Dziś stanowią oni odrębną Izbę Adwokacką przy Trybunale Federalnym (Bundesgerichtshof), a jej członkowie mają wyłączne uprawnienie do zastępowania stron przed
wszystkimi najwyższymi sądami federalnymi (Trybunałem Federalnym, Federalnym
Sądem Pracy, Federalnym Trybunałem Finansowym, Federalnym Sądem Socjalnym
i Federalnym Sądem Najwyższym).38
M. Pilich, Pełnomocnicy procesowi dopuszczeni do działania przed sądami najwyższymi (analiza problemu na tle prawnoporównawczym), [w:] Studia i analizy Sądu Najwyższego, red. K. Ślebzak,
t. VI, Warszawa 2012, s. 194; W. Sobociński, Mecenasi przy Sądzie Kasacyjnym…, s. 21.
37
Więcej na ten temat: A. Machowska, Organy ochrony prawnej [w:] Prawo francuskie, t. II, red.
A. Machowska, K. Wojtyczek, Kraków 2005, s. 136; W. Jakimowicz, Prawo administracyjne [w:] Prawo
francuskie, t. I, red. A. Machowska, K. Wojtyczek, Kraków 2004, s. 119, 126; A. Machowska, Postępowanie cywilne [w:] Prawo francuskie, t. I, red. A. Machowska, K. Wojtyczek, Kraków 2004, s. 245; M.
Pilich, Pełnomocnicy procesowi…, s. 217-220.
38
Więcej na ten temat: W. Bujko, System pomocy prawnej w Niemczech [w:] Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, red. A. Bereza, t. II, Warszawa 2012, s. 57-58; § 162-166
i 170-174 Bundesrechtsanwaltsordnung.
36
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Rozwiązania francuskie i niemieckie są krytykowane, chociaż znajdują również swoich zwolenników. Najczęściej pojawiający się zarzut dotyczy niewielkiej liczby adwokatów uprawnionych do występowania przed sądami najwyższymi oraz niezrozumiałego dziś ograniczenia uprawnień innych adwokatów do występowania w sprawach
cywilnych przed sądami najwyższymi, zwłaszcza że nie dotyczy ono innych kategorii
spraw. Specyfika systemu sądownictwa i postępowania sądowego we Francji i Niemczech determinuje kierunek zmian, zakładający jedynie rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do występowania w postępowaniu przed sądami najwyższymi. Ugruntowana
tradycja wkomponowana w system świadczenia pomocy prawnej stanowi poważną
barierę dla koncepcji likwidacji specjalnych pełnomocników przed sądami najwyższymi. Nawet daleko idące propozycje reformy profesji prawniczych we Francji zawarte
w raporcie komisji Darrois z 2009 r. nie zakładają likwidacji adwokatów uprawnionych
do występowania przed Sądem Kasacyjnym i Radą Stanu, ograniczając się jedynie do
propozycji powiększenia ich liczby z około 100 (10 lat temu było ich 60) do co najmniej
180 osób.39 Podobne postulaty pojawiają się w niemieckiej literaturze prawniczej, krytykujące ograniczony skład grupy adwokatów (obecnie 37 adwokatów) występujących
przed Trybunałem Federalnym.40
Inaczej sytuacja wygląda w Belgii, gdzie zaznaczyła się już tendencja prowadząca do likwidacji odrębnej adwokatury przy sądach najwyższych, na rzecz rozszerzenia tych uprawnień na wszystkich profesjonalnych pełnomocników świadczących
pomoc prawną. W Belgii, której model postępowania cywilnego opiera się na rozwiązaniach francuskich, zaawansowane były prace legislacyjne dotyczące zniesienia
odrębnej adwokatury przy Sądzie Kasacyjnym (Cour de cassation) liczącej obecnie
20 osób.41 Wniesiony projekt senacki miał doprowadzić do zmian, w świetle których
prawo do składania skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych i występowania przed
Sądem Kasacyjnym miał mieć każdy adwokat.42 Projekt uzasadniano koniecznością
zniesienia monopolu „adwokatów kasacyjnych”, skutkującego nierównością w adwokaturze i ograniczeniem prawa do Sądu Kasacyjnego z uwagi na duży koszt skorzystania z usług „adwokata kasacyjnego”. Zauważono ograniczenie strony w prawie
wolnego wyboru adwokata oraz szczególną pozycję adwokata kasacyjnego, która
zwiększa dystans w relacji z osobą skarżącą oraz osłabia nić zaufania jaka powstaje
pomiędzy adwokatem i osobą reprezentowaną w postępowaniu przed sądami meritii. Zaznaczono także, że istnienie adwokatury kasacyjnej straciło już rację bytu, gdyż
taka specjalizacja w czasach rozbudowanego systemu prawnego nie odbiega od
J.-M. Darrois, Vers une grande profession du droit. Rapport sur les professions du droit.
W. Bujko, System pomocy prawnej w Niemczech…, s. 58-59.
41
http://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/ informations_au_sujet_de_la_cour/avocats/avocats/
42
Art. 3 projektu senackiego z dnia 17 marca 2011 r. (nr 5-856/1), zmieniający art. 478 Code
judiciaire (Grondwet) – Kodeks sądowy – ustawa z dnia 10 października 1967 r.
39

40
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wysokiego stopnia skomplikowania innych dziedzin prawa.43 Prace nad projektem
nie zostały zakończone sukcesem, ze względu na kryzys rządowy w kwietniu 2014 r.
i rozwiązanie parlamentu belgijskiego.
Odrębnym przykładem skutecznie przeprowadzonych zmian w funkcjonowaniu
adwokatury kasacyjnej jest Holandia. Do 2012 r. przed holenderskim Sądem Najwyższym (Hoge Raad) mogli występować jedynie adwokaci mający siedzibę zawodową
w okręgu Hagi. Poczytywano to za ograniczenie obywatela w dostępie do pomocy
prawnej. W wyniku przeprowadzonej reformy rozszerzono te uprawnienia na ogół
adwokatów, co jednocześnie uznano za element wzmocnienia sądownictwa kasacyjnego.44 Zwrócić uwagę należy, że dotychczasowy podział adwokatów holenderskich wynikał jedynie ze względów pragmatycznych związanych z lokalizacją praktyki zawodowej w miejscu funkcjonowania Sądu Najwyższego, a nie ze szczególnym
przygotowaniem do zastępstwa w postępowaniu kasacyjnym.
*
Uzasadnieniem koncepcji zakładającej wyodrębnienie zorganizowanej grupy „kasatorów” nie mogą więc być argumenty odwołujące się do polskiej tradycji wymiaru sprawiedliwości ani rozwiązania istniejące w innych państwach
Unii Europejskiej. Tam gdzie istnieje (lub istniała) „adwokatura kasacyjna” zarysowała się już linia polityki państwa dążącego do rozszerzenia dostępu do pomocy prawnej w postępowaniu kasacyjnym (Belgia i Holandia), o ile nie burzy
to całego systemu wymiaru sprawiedliwości opartego na tradycji i głębokim
zakorzenieniu w systemie prawnym (Francja i Niemcy).
Kwestia wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych w Polsce, zakładających utworzenie grupy wyspecjalizowanych pełnomocników w postępowaniu
kasacyjnym przed Sądem Najwyższym jest więc niezwykle dyskusyjna, zwłaszcza wobec pojawiającej się tendencji likwidacji „adwokatury kasacyjnej” w krajach, które te doświadczenia mają za sobą.
Być może rozwiązanie problemu wiedzie przez wprowadzenie specjalizacji dla
radcy prawnego (adwokata) przyznawanej przez organy samorządu, na warunkach
określonych w prawie wewnętrznym samorządu zawodowego. Nie prowadziłoby to
do podważenia zasady równości wszystkich radców prawnych i adwokatów, a tym
samym pozwoli uniknąć zbędnych wewnętrznych podziałów w tych grupach zaUzasadnienie do projektu ustawy znoszącej tytuł adwokata przy Sądzie Kasacyjnym (adwokata kasacyjnego) (Proposition de loi supprimant le titre d’avocat près la Cour de cassation). http://
www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=5&NR=856&PUID=8388705
9&LANG=fr
44
Ustawa z dnia 15 marca 2012 r. o zmiany ustawy o adwokaturze, ustawy o organizacji sądownictwa oraz niektórych innych ustaw odnoszących się do wzmocnienia sądownictwa kasacyjnego, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2012, poz. 116.
43
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wodowych.45 Koncepcja ta nie odbiega daleko od modelu włoskiego46 lub holenderskiego47, z dodatkowymi elementami wzmocnienia roli samorządu radcowskiego
(adwokackiego) w zakresie przyznawania specjalizacji oraz z zastrzeżeniem zachowania dotychczasowych uprawnień wszystkich radców prawnych i adwokatów (a więc
inaczej niż we Włoszech i Holandii) do występowania przed Sądem Najwyższym.48
Wprowadzenie tytułu specjalisty z zakresu postępowania kasacyjnego, pozwoli wskazać obywatelowi – w ramach informowania o wykonywanym zawodzie – osoby dysponujące doświadczeniem zdobytym w ramach stałej praktyki w tym zakresie. Decyzja o skorzystaniu z usług takiego prawnika-specjalisty
będzie należała już do klienta poszukującego pomocy prawnej, być może na
zasadach współpracy z jego dotychczasowym pełnomocnikiem. Rozstrzygnięcie tej kwestii powinno jednak należeć do organów samorządu zawodowego,
tym bardziej że nie wymaga ono poważniejszych zmian prawnych.
Od Redakcji:
dr hab. Arkadiusz Bereza jest Prorektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Profesorem i Prorektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, a przede wszystkim radcą prawnym, Wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych – przyjacielem śląskiej Izby w Katowicach.

45
Na problem ten zwraca uwagę T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu
cywilnym, Warszawa 2011, s. 384.
46
Adwokaci z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, osoby o szczególnych kwalifikacjach
(profesorowie prawa, sędziowie i prokuratorzy) oraz adwokaci z 5-letnim doświadczeniem zawodowym i stażem w kancelarii adwokata uprawnionego do występowania przed Sądem Najwyższym po zdanym egzaminie specjalizacyjnym – wpisani na listę prowadzoną przez Krajową
Radę Adwokatury. Szerzej na ten temat: M. Pilich, Pełnomocnicy procesowi…, s. 210-211; R. Ciesielski,
Świadczenie pomocy prawnej we Włoszech [w:] Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, red. A. Bereza, t. III, Warszawa 2013, s. 107-108, 113.
47
Uregulowania dotyczące wpisu na listę adwokatów uprawnionych do występowania przed
Sądem Najwyższym, jak i weryfikację ich przygotowania zawodowego pozostawiono w gestii
prawa wewnętrznego samorządu zawodowego (kolegium delegatów poszczególnych izb adwokackich) na podstawie delegacji ustawowej.
48
W opracowaniu M. Pilicha, Pełnomocnicy procesowi…, s. 229-230 zbliżona propozycja określona jest mianem „specjalizacji kasacyjnej” w ramach najbardziej liberalnego wariantu reformy,
lecz nie została ona przyjęta w „Projekcie założeń” jako wariant najbardziej optymalny.
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DEMOKRACJA A DEMOKRATYCZNE
PAńSTWO PRAWNE
Grzegorz Chycki
Jubileusz 25-lecia odnowienia państwowego nazywany Jubileuszem Odzyskania Wolności skłania do zastanowienia się nad
jednym z aspektów lub efektów jaką wolność ta uczyniła i zinstytucjonalizowała. Demokracja, bo o niej mowa, została bowiem
nie tylko przyjęta, zaakceptowana jako system rządów ale opisana
językiem prawnym w Konstytucji. Niemniej jednak analiza treści
Konstytucji wskazuje, że ogólne pojęcie demokracji zostało wnotowane w konkretną instytucję, rozwiązania prawne, które niekoniecznie odzwierciedla
to co powszechnie lub historycznie uznajemy za demokrację. Aby zatem spełnić zadanie
wyznaczone przez tytuł trzeba się przyjrzeć osobno obu pojęciom tam wskazanym.
Pojęcie demokracji jest terminem wieloznacznym o skomplikowanej charakterystyce
i kryjącym w sobie wiele konstrukcji nie tyle politycznych co społecznych, a nawet gospodarczych. Sam termin demokracja jest pochodzenia greckiego i pierwotnie miał oznaczać
panowanie ludu.1 Pojęcie zostało wyprowadzone przez greckich sofistów2 działających
na przełomie VI/V w. p.n.e. a upowszechnione przez Demokryta, Platona, Arystotelesa.
Jeśli rozważyć różne znaczenia, dla których wyrażenia posługujemy się określeniem demokracja lub demokratyczny, traktując to synonimicznie trzeba przede wszystkim wyodrębnić dwie zasadnicze, możliwości: albo posługujemy się nimi w znaczeniu społeczno-moralnym albo w znaczeniu prawno-politycznym. Warto także wspomnieć o typach
historycznych demokracji, różniących się treścią społeczno-polityczną, wyrażającą interesy określonych grup, np.: demokracja antyczna, czyli greckie polis, demokracja szlachecka, demokracja burżuazyjna czy demokracja socjalistyczna. Należy wspomnieć jeszcze
o aspektach demokracji, z których wyróżniamy dwa, mianowicie formalny, wiążący się
ściśle ze znaczeniem prawno-politycznym i treściowy. Ów pierwszy aspekt sprowadzany
często do sprawdzenia czy procedura demokratyczna jest zachowana, reprezentowany
jest przez przedstawicieli politologicznej literatury burżuazyjnej.3 Natomiast aspekt treściowy to znaczy rozpatrywana jest demokracja od strony jej treści czyli komu służy władza, czy dany system panowania można nazwać władzą ludzi (ludu) czy władzą tylko
części społeczeństwa, np. tej zasobniejszej. Tymi rozważaniami zajmował się i taki pogląd
Demokracja - [gr. demos kratei] - panowanie ludu
Sofiści – [gr.] – nauczyciele przygotowujący obywateli do życia publicznego w starożytnych
Atenach.
3
Głównym przedstawicielem tej literatury jest H.Kelsen „O istocie i wartości demokracji”, Warszawa 1936
1
2
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prezentował Arystoteles4. To właśnie on określił demokrację jako nie tylko władzę ludu
czy też metodę (aspekt formalny) lecz jako ideę, w myśl której jeśli lud zastosuje w stosunku do oligarchów wyłącznie środki ograniczenia i nie pozwoli na korzystanie z demokratycznej swobody działania to taki ustrój pozostanie demokratycznym ze względu na
swoją treść5.Powracając teraz do pierwszej krótkiej definicji terminu możemy stwierdzić,
uwzględniając obydwa aspekty przez połączenie treści z formą, że demokracja to rządy
ludu, sprawowane za pomocą specyficznej procedury, zgodnie z którą lud wypowiada się głównie przez głosowanie i podejmuje decyzje na podstawie głosów wszystkich
lub większości biorących udział. Ta charakterystyka zbliża nas do znaczenia demokracji
w sensie prawno-politycznym, którym w szczególności winno interesować. Warto jednak wcześniej przytoczyć tutaj poglądy na istotę demokracji ze względu na wieloznaczność słowa, reprezentowany przez np. J. Wróblewskiego6.Jeżeli rozpatrujemy demokrację
jako jedną z możliwych form państwa, to należy określić co będzie tworzyć taką a nie inną
strukturę tegoż. W istocie demokracji jako formy państwa zawarte są trzy główne zasady
mianowicie pojęcie suwerena którym jest naród, podział władzy oraz termin praworządności, co jest niezwykle doniosłe bo jest utożsamiane z państwem prawnym lub prawa.
Natomiast jeśli rozpatrujemy istotę demokracji pod kątem porządku społecznego to jej
główną cechą będzie partycypacja czyli uczestnictwo obywateli w rozstrzyganiu spraw
publicznych. Z kolei z innej strony istota demokracji może być wyrażona w reżimie politycznym, przez który będziemy rozumieć trzy instytucje, mianowicie demokracje bezpośrednią wyrażoną w; referendum, inicjatywie ludowej i wecie ludowym, demokracje
pośrednią oraz rządy poprzez przedstawicieli. Jeżeli natomiast określimy istotę demokracji
jako formę stosunków międzyludzkich to przejawia się ona przede wszystkim w tolerancji szeroko pojętej, a w szczególności wobec poglądów, zachowań i sposobu życia oraz
w rozstrzyganiu sporów poprzez pluralistyczne struktury z osiągnięciem kompromisu.
Z tych czterech aspektów znaczenia szczególnego nabiera istota demokracji jako formy
państwa, a pośrednią pozostałe.
Wracając do pierwszego podziału należy wskazać, że przez znaczenie demokracji
w sensie społeczno-moralnym rozumie się pewien typ stosunków wzajemnie wiążących
członków jakiejkolwiek społeczności ludzkiej lub danej grupy społecznej. Może to być
także wspólnota pierwotna, czy społeczeństwo przyszłości lub klasa, grupa, organizacja
społeczna. Chodzi tu o pewną dość powszechnie występującą postawę, na której opierają
się przeświadczenia członków danej zbiorowości, że wszyscy powinni być traktowani jako
elementy równowartościowe.7 Natomiast określenie demokracja w znaczeniu prawnoArystoteles „Polityka”, Warszawa 1969
ibidem, s. 29.
6
J. Wróblewski „Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego (analiza teoretyczna)”, „Państwo i Prawo” nr 6/1990 r.
7
Podobne rozróżnienie przeprowadza Cz. Znamierowski „Wiadomości elementarne o państwie”, Warszawa 1934 s. 41
4
5
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-politycznym rozumiemy jako formę organizacji politycznej, co nas zbliża do jednej z istot
demokracji. W tej interpretacji główny nacisk stawia się na sposób tworzenia władzy państwowej, a więc charakter formalny czyli procedura demokratyczna. Owa demokracja
w sensie prawno-politycznym zresztą jest często nazywana formalną, co podkreśla jeszcze
bardziej tą zbieżność. Warto podkreślić, że organizacje polityczne czyli państwa o ustroju
demokratycznym z samej zasady realizują ideę powierzenia władzy przez zbiorowość lub
zbiorowości. Innymi słowy przez demokracje prawno-polityczną rozumieć należy zespół
poglądów znajdujący swe odzwierciedlenie w panującym porządku prawnym. Cechami
tak ogólnie pojętej demokracji w ujęciu politycznym, czyli formalnym jest przede wszystkim udział ludu bezpośredni lub przez swych wybranych przedstawicieli w procesach podejmowania decyzji. Procedura polegająca na partycypacji w procesie podejmowania decyzji ma być oparta na zasadzie równości i wolności. Oprócz tego z demokracji wypływa
idea, że jeżeli państwo jest dziełem ludzi, którzy są jego suwerenem, to ludzie są twórcami
wszystkiego i to oni są w centrum uwagi, a także są celem wszelkich działań. Jednymi
z najważniejszych elementów demokracji są suwerenność, czyli możność podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących danej zbiorowości i ogólnie pojęta tolerancja. Żeby
podsumować tą analizę demokracji warto zacytować słowa Marksa cyt.:”Demokracja jest
rozwiązaną zagadką wszystkich ustrojów państwowych, tutaj ustrój... jest ustawicznie
sprowadzany do swej rzeczywistej podstawy, do rzeczywistego... narodu.”8.
W przypadku pojęcia demokratycznego państwa prawnego powstaje kwestia czy
jest to termin integralnym czy też w gruncie rzeczy zawiera dwie odrębne koncepcje:
państwa demokratycznego, czyli demokracji jako formy ustrojowej i państwa prawnego.
Zgodnie z opinią A. Jamróza cyt.: ”Oznacza to że do współcześnie rozumianej konstrukcji
(modelu) państwa demokratycznego należą także inne elementy, czynniki wyznaczające
państwo prawne, a więc zasada podziału władzy, idea konstytucjonalizmu, idea ochrony
podstawowych praw i wolności obywatelskich, idea samorządu terytorialnego.”9. Pojmowanie demokratycznego państwa prawnego jako pojęcia integralnego często określanego jako materialne ma swoich zwolenników. Jednakże przeważa pogląd, że są to dwie
odrębne instytucje które, na drodze własnej nieuniknionej ewolucji zetknęły się ze sobą.
Taki pogląd prezentują m.in. M. Pietrzak10 A. Kubiak11 a nawet wyrażają taką możliwość
zwolennicy integralnego pojmowania terminu jak J. Wróblewski12, M. Wyrzykowski13. Idea
K. Marks, F.Engels „Dzieła” t.1, Warszawa 1960 s.277
A. Jamróz „Demokracja współczesna”, Białystok 1994 s.66
10
M. Pietrzak „Model demokratycznego państwa prawnego”, w: Studia konstytucyjne. Teoretyczne problemy państwa, t.7, Warszawa 1990
11
A. Kubiak „Państwo prawne – idea postulaty, dylematy”, „Państwo i Prawo” nr 7/1991 r.
12
J. Wróblewski „Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego (analiza teoretyczna)”,”Państwo i Prawo”nr 6/1990 r.
13
M. Wyrzykowski „Legislacja – demokratyczne państwo prawne – radykalne reformy polityczne i gospodarcze”, w: Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa
1992
8
9
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państwa prawnego, państwa rządzonego przez prawo wyłoniła się jako koncepcja
w XVIII wieku, aczkolwiek zarodki pojawiły się już w czasach starożytnych. Państwo
prawne miało stanowić przeciwieństwo państwa absolutnego i samowoli monarchy. Celem państwa prawnego było nie tyle ograniczenie władzy, co związanie organów państwowych prawem, a przestrzeganie norm miał zapewnić
zestaw instytucji kontrolnych i formy odpowiedzialności ludzi sprawujących
funkcje państwowe. H. Kelsen wykazał to w ten sposób cyt.: „W państwie prawa
decyzje organów administracji i sądownictwa powinny być możliwe do przewidzenia z dokładnością do jednego stopnia.”14. Poważny impuls rozwoju tej instytucji dała dopiero polityczna myśl Oświecenia.15
Wymienia się dwa etapy kształtowania modelu państwa prawnego. Pierwszy etap
to model formalistyczny ograniczający się do formalnoprawnych instytucji i rozwiązań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organów państwowych wyłączając
z nich zagadnienie pochodzenia prawa16. Przy takim rozumieniu terminu każda organizacja polityczna posiadająca prawo, które ustalałoby kompetencje instytucji i organów byłoby państwem prawnym np. III Rzesza. Drugim etapem jest właśnie model
demokratycznego państwa prawnego. Podwaliny pod tą koncepcje dał J. J. Rousseau.
Chodzi tu o połączenie modelu państwa prawnego z demokracją szeroko pojętą.
W pierwszym modelu ponad państwem i ponad obywatelem stało prawo, które regulowało wszystko łącznie ze sferą tyczącą bezpośrednio człowieka. Natomiast w połączeniu z demokracją państwo staje się gwarantem praw obywatelskich, określa swojego suwerena na ludzie. Ogólnie rzecz biorąc demokratyczne państwo prawne zakłada
demokratyczne pochodzenie władzy państwowej, tenże tryb tworzenia prawa i jego
stosowania. Współczesne demokratyczne państwo prawne tworzy zespół instytucji
i powiązań prawnych wzajemnie od siebie zależnych. Filarem tejże konstrukcji jest zasada konstytucjonalizmu, suwerenności narodu, podział władzy, uznanie ustawy za podstawowe źródło tworzenia prawa, niezawisłość sądownictwa, instytucje samorządowe
i last but not least konstytucyjny charakter i takież gwarancje praw i wolności obywatelskich17.Funkcjonowanie tego razem zapewnia system kontroli i odpowiedzialności za
wykonywanie władzy przez organy państwowe. Podstawą konstrukcji demokratycznego państwa prawnego jest zasada konstytucjonalizmu wyrażona przez konstytucje
ogólnie pojętą. Owa ustawa zasadnicza określa całą organizacje państwa, kompetencje
i tryb funkcjonowania organów, tworzy ramy prawne dla działalności tychże i przede
wszystkim wyznacza prawa i obowiązki obywateli. Ze stanowieniem konstytucji wiąże
się jej nadrzędność, a z kolei z tym utrudniony tryb jej zmiany, odpowiedzialność funkH.Kelsen „O istocie i wartościach demokracji” op.cit. s.46
Polityczna myśl Oświecenia związana jest przede wszystkim z działalnością encyklopedystów we Francji m.in.J. J. Rousseau, Monteskiusz,Wolter.
16
M. Pietrzak „Model demokratycznego państwa prawnego”,w Studia..,op. cit. s. 7
17
ibidem, s. 11
14
15
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cjonariuszy państwowych za jej naruszenie oraz obowiązek zgodności ustaw i aktów
prawnych niższego rzędu. Zasada suwerenności wiąże się tutaj z ideą demokracji. Jest
to podstawa legitymizacji władzy państwowej, trybu tworzenia prawa i jego stosowania. Praktyczną realizacje tejże ustawy zabezpieczają instytucje związane z demokracją
jako reżimem politycznym czyli koncepcja demokracji pośredniej i bezpośredniej oraz
podział władzy czyli demokracja w ujęciu formy państwa. Z tą zasadą wiążą się nieodparcie prawa i obowiązki obywateli, podstawy funkcjonowania partii politycznych.
Koncepcja podziału władzy ma zabezpieczać demokratyczny tryb funkcjonowania
organów państwowych przez tzw. system hamulców18 przeciwdziałający koncentracji
władzy w jednym ręku o charakterze niedemokratycznym. Ważnym elementem jest
uznanie ustawy jako powszechnego źródła tworzenia prawa. Ponownie wiąże się to
z demokratycznym trybem stanowienia prawa. Ustawa jako podstawowy akt organu
przedstawicielskiego ma symbolizować prawotwórczą działalność prowadzoną przez
lud (naród). Szczególne miejsce zajmuje sądownictwo, które jest powołane do stosowania prawa, dlatego jest bardzo ważne aby było oddzielone od pozostałych „władz”.
To właśnie sądownictwo ma za zadanie realizować i egzekwować prawa ale i obowiązki obywatela. W funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego dużą rolę
odgrywa samorząd, który jest formą udziału społeczeństwa w rządzeniu państwem.
Ma być także czynnikiem hamującym i ograniczającym zakres działania centralnej administracji państwowej. Wreszcie konstytucjonalizacja praw i wolności oraz obowiązków obywateli ma oznaczać podniesienie tychże do rangi norm konstytucyjnych czyli
najwyższych, co wiąże się z określeniem narodu jako suwerena, a także że państwo
przyjmuje na siebie zadanie zapewnienia i ochrony tych praw oraz, że wstrzymuje się
od wszelkich działań godzących w sferę tych norm i wartości z wyjątkiem ingerencji
w drodze ustawowej. Tak opisany model demokratycznego państwa prawnego jest
rezultatem uogólnień i rozwiązań instytucjonalno-prawnych dlatego też porównanie
z nim samej demokracji może nastąpić tylko w drodze przyrównywania konkretnych
elementów obu instytucji i stwierdzenia zgodności względnie jej braku.
Jeżeli weźmiemy istotę demokracji w jej znaczeniu prawno-politycznym to od razu
możemy stwierdzić, że będzie się ona zawierała w modelu demokratycznego państwa
prawnego. Inaczej mówiąc demokracja będzie najważniejszą zasadą tejże konstrukcji
jakby gwarancją jego powodzenia, czy funkcjonowania. Istota demokracji w ujęciu
formy państwa jako organizacji politycznej to nic innego jak koncepcja suwerenności
narodu, co doskonale odpowiada modelowi demokratycznego państwa prawnego
oraz zasadzie podziału władzy, co także znajduje odzwierciedlenie we wspomnianej
konstrukcji. Choćby z tych dwóch elementów można wysnuć wniosek, że demokracja
jest synonimem demokratycznego państwa prawnego, jednak byłby to zbyt daleko
idący rezultat tych rozważań. Warto bowiem w tym miejscu przypomnieć typy histoSystem hamulców – wzajemne powstrzymywanie się organów państwowych od wkraczania na obszary cudzych interesów.
18
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ryczne pierwszego terminu i od razu stwierdzamy, że słynna demokracja antyczna,
ateńska owszem z nazwy nią była, ale na pewno nie była organizacją polityczną, w której władza oraz organy były związane prawem z wszystkimi wcześniej wymienionymi
elementami państwa prawnego. Problemów dostarcza też trzeci element demokracji
jako formy państwa mianowicie praworządność utożsamiana z państwem prawnym.
Wygląda na to, że państwo prawne jest po prostu jedną z zasad demokracji to znaczy,
że demokratyczne państwo prawne byłoby tylko uszczegółowieniem, uściśleniem terminu demokracja, czyli jego zawężeniem, a przecież jest wręcz odwrotnie, jest jego
rozwinięciem. Wynika z tego, że w ten sposób także nie możemy utożsamiać obu
koncepcji. W literaturze problemu jedni stoją na gruncie, że to państwo prawne jest
fundamentem demokracji, co daje w efekcie symbiozę w modelu demokratycznego
państwa prawnego.19 Inni twierdzą dokładnie na odwrót, że to demokracja jest zasadą państwa prawnego. Formułuje to min. M. Pietrzak cyt.: ”Demokracja ma zabezpieczać najpełniej harmonię między porządkiem prawnym a wolą obywateli (…) demokracja może być realizowana tylko w państwie prawnym.”20 Rzeczywiście wydaje
się że to drugie ujęcie jest bliższe prawdy, bo gdyby wziąć ogólne pojęcie demokracji
wraz z jej istotą, a więc w znaczeniu prawno-politycznym jako organizacji państwowej oraz w ujęciu reżimu politycznego, porządku społecznego i formy stosunków
międzyludzkich (te dwie koncepcje wiążą się z interpretacją społeczno-moralną) to
wyjdzie nam, że całość zawiera się czy wręcz musi się zawierać w modelu demokratycznego państwa prawnego. Jednak nie wszystkie zasady tego ostatniego znajdziemy w szeroko pojętej demokracji brakować nam będzie, chociaż będą tego początki, koncepcji samorządu terytorialnego, czy ogólnie instytucji samorządowych,
konstytucjonalizmu oraz konstytucjonalnego charakteru i gwarancji praw i wolności
obywatelskich. Z drugiej strony brak demokracji w modelu demokratycznego państwa prawnego pozbawi go właśnie owego demokratycznego charakteru, a takie
państwo może być nawet totalitarne choćby wcześniej wspomniana III Rzesza.
Podsumowując można stwierdzić, iż istnieje lub istniała możliwość występowania samej demokracji, w sensie państwa, bez związania z prawem organizacji politycznej oraz także może się urzeczywistnić model państwa prawnego. Brak jednak jest podstaw możliwości do zaistnienia demokratycznego
państwa prawnego bez demokracji. Jednakże należy podkreślić, że demokracja ogólnie pojęta jest jego najważniejszą cechą, bez której nie jest po prostu
demokratycznym. Z tego też wynika jednak pewna wyższość demokracji jako
samoistnego modelu ustrojowego nad mimo wszystko stojącym wyżej ewolucyjnie modelem demokratycznego państwa prawnego, nie realizującego się
bez swojej głównej zasady.
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A. Jamróz „Demokracja współczesna”, op. cit. s.66-85
M. Pietrzak „Model demokratycznego państwa prawnego”,w Studia..,op. cit s. 9

Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

WIEM, CZY TYlKO WYDAJE MI SIę?
Uznajemy doświadczenie za podstawę naszej wiedzy. Oczekujemy, że nasze przekonania nie mogą być przyjmowane z góry, lecz powinny być oparte
na bezpośrednim doświadczeniu. Czy jednak słusznie?
Tomasz Kubalica
Załóżmy, że chcemy
kupić czerwony samochód. W pobliskim salonie samochodowym
znajdujemy taki, który
bardzo nam się podoba. Skąd jednak wiemy,
że ma kolor czerwony? Zapewne powiedzą
Państwo, że widzą czerwony kolor lakieru,
którym pomalowana jest karoseria upatrzonego przez nas samochodu. W żargonie filozoficznym powiemy, że w naszych zmysłach
powstało wrażenie, które mówi nam, że samochód jest czerwony. Naturalnie zawsze
można się pomylić w odniesieniu do tego,
czy coś naprawdę jest czerwone. Nie można
jednak mylić w tym, że coś wydaje się czerwone. Trudno zaprzeczyć własnym oczom,
ponieważ nawet jeśli tylko wydawałoby się
nam, że samochód jest czerwony, to i tak wychodzi na to, że samochód wydaje nam się
czerwony. Dlatego trudno jest zakwestionować to, że samochód wygląda na czerwony.
Innymi słowy, jeśli samochód wydaje nam
się czerwony, to wiemy również, że wydaje
nam się czerwony. Nie da się tego inaczej
uzasadnić, a nasze bezpośrednie wrażenie
staje się ostateczną podstawą naszej wiedzy.
Nasze dotychczasowe rozważanie
możemy podsumować następująco.
Jakikolwiek wydaje się nam otaczający

nas świat, wiemy przynajmniej to jedno,
że tak nam się wydaje i w odniesieniu
do naszych wrażeń nie musimy dostarczać żadnych dowodów. Nasze wrażenia
wprawdzie mogą nas mylić, lecz my nie
możemy pomylić się w tym, że poszczególne rzeczy ukazały nam się właśnie tak
jak się ukazały. Ten pogląd ma znaczących zwolenników w filozofii. Ojciec filozofii nowożytnej Kartezjusz dostrzegał w
nim pewną podstawę wszelkiego poznania. A empirysta John Locke poszedł jeszcze dalej i był wręcz święcie przekonany,
że wszelką wiedzę można sprowadzić do
danych zmysłowych, które mamy bezpośrednio dane, i których jesteśmy bezpośrednio świadomi. Bezpośrednio oznacza
tutaj bez jakichkolwiek pojęć pośredniczących w zdobyciu wiedzy.
Pod względem filozoficznym takie ujęcie oznacza uznanie, że bezpośrednie dane
odgrywają najważniejszą role w naszej wiedzy. Czy jednak słusznie? Bezwzględny prymat danych naocznych rodzi jednak pewne wątpliwości, które pojawiają się na styku
bezpośrednich wrażeń i zawartej w pojęciach wiedzy. Należy bowiem postawić pytanie, jak mogliby Państwo wiedzieć, że samochód wydaje się czerwony, jeśli w ogóle
nie wiedzą, co to jest czerwień? Czy można
bez pojęcia czerwieni doznawać jej wrażenia? Taki problem w filozofii nowożytnej
postawił Kant, który uważał, że na doświad-
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czenie składają się nie tylko bezpośrednie
wrażenia, lecz również posiadane przez nas
pojęcia i kategorie. Kant i jego zwolennicy
podważali mit danych bezpośrednich, czyli takie ujęcie, że nasze doświadczenie jest
oparte wyłącznie na danych zmysłowych i
jest niezależne od pojęciowego myślenia.
Pogląd Kanta można przedstawić za
pomocą następującego eksperymentu
myślowego. Możemy wyobrazić sobie,
że Kowalski pracuje w salonie samochodowym jako sprzedawca. Kowalski tak jak
każdy w dzieciństwie nauczył się nazw
poszczególnych kolorów. Pewnego dnia
jednak jego przełożony zamontował w
salonie nowe oświetlenie, które powodowało, że rzeczy będące w rzeczywistości
niebieskie wydają się w nowym świetle
zielone. Wszyscy wiedzieli o tym i szybko nauczyli się obchodzić ze złośliwością
nowej techniki. Tylko Kowalski spośród
wszystkich niewiele z tego zrozumiał.
Pewnego dnia do salonu przychodzi
Nowak, żeby kupić samochód. Kowalski prezentuje swój towar i mówi »tutaj
mamy zielony samochód«. Na co Nowak
protestuje i mówi, że ten samochód tylko
w sklepie wydaje się zielony, a w rzeczywistości jest niebieski. Każe wyprowadzić
wóz przed sklep, żeby udowodnić, że faktycznie jest niebieski. Kowalski denerwuje
się z zakłopotania. Gdy parę dni później
zostaje zapytany o kolor tego samego
samochodu, mówi po prostu, że jest
niebieski, chociaż wydaje się być zielony. W tym momencie jednak nie opiera
się na doświadczeniu i nie opisuje tego,
co widzi, lecz wyciąga wniosek z wcześniejszych doświadczeń. Przedstawia zainteresowanemu klientowi następującą
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informację: »samochód wygląda na zielony, ale może Pan wyjść na zewnątrz i sam
zobaczyć, że jest niebieski«. Czyli Kowalski szczerze opisuje to, co widzi naprawdę i tutaj faktycznie nie może się mylić,
ale nie poprzestaje na tym i dodatkowo
przedstawia również swoją wiedzę, która
jednak nie jest oparta na bezpośrednim
doświadczeniu. W końcu inteligentny
Kowalski uczy się zatem odpowiedniego
do sytuacji podejścia. I jeśli ktoś zapyta,
dlaczego samochody w sklepie wyglądają na zielone, odpowiada: »Ponieważ
one w rzeczywistości są niebieskie a niebieskie rzeczy w tym świetle wydają się
zielone«. Tak samo jednak ktoś może go
zapytać, dlaczego samochód wygląda
na zielony, choć kupił niebieski. Wtedy
mógłby odpowiedzieć: »Ponieważ samochód naprawdę jest niebieski, a rzeczy w
dziennym świetle pokazują prawdziwy
kolor.« Ten eksperyment myślowy pokazuje nam jednak, że aby wiedzieć, kiedy
coś wygląda na »zielone«, musimy z góry
wiedzieć, w jakich warunkach rzeczy są
zielone. Innymi słowy musimy posiadać
wcześnie zakodowane pojęcie »zieleni«.
Praktyczny morał tej historii wydaje się
banalny: Jeśli następnym razem będą
Państwo kupować samochód lub cokolwiek innego, powinni Państwo koniecznie wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć
jego rzeczywisty kolor. Z przedstawionej
historii można wyciągnąć również mniej
banalny wniosek dotyczący naszego
doświadczenia, które – jak się okazuje –
rządzi się swoimi prawami, a to oznacza,
że nie wszystko wygląda tak, jak to bezpośrednio widzimy. Że obok otwartych
oczu nie mniej ważny jest otwarty umysł.
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PRZESZUKANIE
U RADCY PRAWNEGO
Ostatnie wydarzenia związane z próbą przeszukania podjętą
w redakcji „Wprost”
zwracają
naszą
uwagę na zagrożenia pojawiające
się przy przeszukaniu u radcy prawnego. Przeszukanie takie jest ingerencją,
ale dopuszczoną ustawowo, w tajemnicę
zawodową. W Kodeksie Etyki mamy na ten
temat tylko przepis art. 18 zobowiązujący
do żądania udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych w przeszukaniu,
w wyniku którego mogłoby dojść do
ujawnienia tajemnicy zawodowej. Samo
przeszukanie uregulowane jest w rozdziale 25 K.P.K (art. 217 i następne).
Ośrodek Badań Studiów i Legislacji KRRP opracował swego czasu zasady postępowania w przypadku
przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym
niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej.
Zasady te określane jako instrukcja, a więc stanowiące materiał pomocniczy są publikowane w kolejnych
wydaniach podręcznika dla aplikantów
pt. „Zawód Radcy Prawnego – historia
zawodu i zasady jego wykonywania”.

Przydatność tego materiału dla radców
prawnych narażonych na przeszukanie
jest oczywista. Dlatego też treść tych
Zasad zostaje opublikowana na stronie
internetowej naszej Izby.
W nawiązaniu do treści powyższej instrukcji należałoby dodać, że:
w celu znalezienia rzeczy mogącej stanowić dowód w sprawie lub podlegającej
zajęciu można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych
przedmiotów (art. 219 par. 2 KPK);
w art. 225 kPk przewidziano
zróżnicowany sposób ochrony dokumentów zawierających tajemnice
zawodową. Oprócz sposobu postępowania omówionego w zasadach, a odnoszącego się do przepisów art. 225 par. 1
i par. 2 (gdy radca prawny jest tylko posiadaczem dokumentu albo gdy jest podejrzanym) może zaistnieć sytuacja, o której
mowa w par. 3 tj. przeszukanie dotyczące wydobycia pism i dokumentów
obejmujących okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy. Przepis mówi o tym, że dokumenty
takie mogą się znajdować u obrońcy ale
również u innej osoby od której żąda
się wydania rzeczy lub u której dokonuje się przeszukania. Taką osobą może
być radca prawny niewykonujący
funkcji obrońcy, ale posiadający dokumenty swojego klienta, mający znaczenie
dla jego obrony. Wówczas radca prawny
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powinien oświadczyć, że określone dokumenty mają takie właśnie znaczenie,
co zobowiąże organ przeszukujący do
ich pozostawienia bez zapoznawania się
z ich treścią lub wyglądem. Jeśliby natomiast oświadczenie radcy budziło wątpliwości organ przeszukujący powinien
niezwłocznie przekazać takie dokumenty
sądowi (nie prokuratorowi) – bez ich odczytania i w opieczętowanym opakowaniu. Powyższe czynności powinny być
oczywiście odnotowane w protokole;
o zabezpieczeniu przedmiotów objętych tajemnicą zawodową decyduje
więc prokurator poprzez postanowienie o żądaniu wydania rzeczy lub
o zarządzeniu przeszukania. Do wykorzystania dokumentów zawierających
tajemnicę zawodową uzyskanych poprzez przeszukanie stosuje się odpowiednio zakazy i ograniczenia określone między innymi w art. 180 par. 2
KPK (odnoszące się do przesłuchania
w charakterze świadka). Zgodę na procesowe wykorzystanie tych przedmiotów wydaje sąd.
Dla ułatwienia wykonania przez
radcę prawnego obowiązku zapewnienia asysty rada naszej Izby podjęła uchwałę wskazującą radców
prawnych, którzy będą uczestniczyć w przeszukaniu po zawiadomieniu ich przez zainteresowanego
radcę prawnego.
Treść tej uchwały zamieścimy na nowej stronie internetowej Izby.
zbieranie informacji za pomocą
środków technicznych w działaniach
operacyjnych służb a tajemnica zawodowa radcy prawnego
40

Trybunał konstytucyjny wyrokiem z dnia 30.07.2013 sygn. akt. k
23/11 orzekł w sprawie siedmiu połączonych wniosków Rzecznika Praw
obywatelskich i Prokuratora Generalnego dotyczących określenia katalogu zbieranych informacji o jednostce za pomocą środków technicznych
w działaniach operacyjnych oraz zasad niszczenia pozyskanych danych.
W punkcie 6 sentencji Trybunał
uznał art. 19 ustawy o Policji, art. 9e
ustawy o Straży Granicznej, art. 36c ustawy o kontroli skarbowej, art. 31 ustawy
o Żandarmerii Wojskowej, art. 27 ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, art. 17 ustawy o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym oraz art. 31 ustawy
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
– w zakresie, w jakim nie przewidują
gwarancji niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia
materiałów zawierających informacje objęte zakazami dowodowymi,
co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej bądź uchylenie
było niedopuszczalne – za niezgodne z art. 42 ust. 2, art. 47, art. 49, art. 51
ust. 2 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
Odnosząc się do zarzutów sformułowanych przez Prokuratora Generalnego,
Trybunał nie znalazł uzasadnienia
dla bezwarunkowego wyodrębnienia jakiejkolwiek kategorii podmiotów spod dopuszczalności
objęcia czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, w tym pozyskiwania informacji w trybie kontroli
operacyjnej. Konstytucja nie przewi-
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duje bowiem w tym zakresie żadnych
podmiotowych wyłączeń. Nie oznacza
to bynajmniej dopuszczalności pozyskiwania informacji w takim trybie od
wszystkich osób w jednakowym stopniu
i na jednakowych zasadach. Zdaniem
Trybunału Konstytucyjnego wyższe
standardy oceny konstytucyjności
regulacji niejawnego pozyskiwania
informacji o jednostkach dotyczą
wiadomości przekazywanych osobom wykonującym zawody zaufania publicznego w ramach wykonywanych przez nie funkcji.
ustawodawca jest tym samym
zobowiązany chronić poufność
wiadomości
przekazywanych
w warunkach dyskrecji osobom wykonującym zawody zaufania publicznego znacznie intensywniej, niż
poufność innych informacji przekazywanych między jednostkami.
niemniej jednak, nie jest całkowicie
wykluczone umożliwienie służbom
policyjnym oraz ochrony państwa
pozyskanie informacji o charakterze poufnym, przekazywanym
podmiotom wykonującym zawody
zaufania publicznego. Wyłączenie
informacji uznawanych za stanowiące
tajemnicę zawodową, jako bezwzględnie niedopuszczalnych do pozyskania
w kontroli operacyjnej, prowadziłoby
do istotnych utrudnień w gromadzeniu
materiału dowodowego niektórych rodzajów przestępstw, popełnianych, np.
przy wykorzystaniu nowych technologii. Takie wartościowanie można przeprowadzić ad casum, z uwzględnieniem
okoliczności konkretnej sprawy.

Zdaniem Trybunału ustawa ma zapewnić stosowne gwarancje proceduralne
eliminujące nieuprawnione pozyskiwanie
przez służby policyjne oraz ochrony państwa informacji, które – z uwagi na ich
treść i okoliczności przekazania – powinny
podlegać ochronie prawnej. Pewne modelowe rozwiązanie funkcjonuje w procedurze karnej, w art. 180 § 2 k.p.k. Przepis
ten przewiduje możliwość zwolnienia z tajemnicy zawodowej przez sąd, jeżeli jest to
konieczne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, zaś dana okoliczność nie może zostać wykazana w inny sposób, niełamiący
tajemnicy zawodowej. Podobny mechanizm mógłby obowiązywać także co do
kontroli operacyjnej. Obecnie takiego mechanizmu jednak brakuje. Ustawodawca
nie przewidział ponadto obowiązku weryfikacji – pod nadzorem sądu – zebranych
w toku kontroli operacyjnej materiałów,
które mogą zawierać informacje stanowiące tajemnicę zawodową.
Zdanie odrębne w tym zakresie zgłosił
Sędzia Wojciech Hermeliński.
Powyższe przepisy tracą moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
uwaga
Jest to również dla naszego zawodu
niezwykle istotny wyrok. Czekamy na
uzasadnienie i treść zdania odrębnego
(powyższy tekst pochodzi bowiem z informacji o wyroku).
o tzw. korpusie kasatorów ciąg
dalszy
W informacji o działalności Sądu
najwyższego w roku 2013 pojawiły się
następujące oceny i wnioski:
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„W roku sprawozdawczym można
zauważyć, że znaczna liczba skarg
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
oraz skarg kasacyjnych jest wnoszona „na specjalne życzenie klienta”, z pominięciem ich celów oraz
funkcji, także publicznoprawnych.
Stąd też większość z nich jest bezzasadna. Pojawia się również zjawisko nadużywania przez strony i ich
pełnomocników praw procesowych.
W judykaturze SN dominuje pogląd,
że zasada rzetelnego procesu dotyczy
także stron. Jeżeli strona nie wywiązuje
się zatem z nałożonego na nią „ciężaru
procesowego” albo podejmuje czynności prawdzie przewidziane przez
ustawę i formalnie dopuszczalne, ale
naruszające prawa drugiej strony do
uzyskania efektywnej ochrony prawnej, to musi liczyć się z negatywnymi
skutkami procesowymi…
ocena jakości i skuteczności
skarg kasacyjnych, kasacji oraz
skarg o stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnego orzeczenia uzasadnia ponowne zgłoszenie
postulatu, aby czynności zawodowych pełnomocników podejmowane przed Sądem najwyższym były
poddane specjalizacji. Inicjatywę oraz
istotną rolę powinny w tym zakresie odegrać samorządy adwokatów i radców
prawnych, przy uwzględnieniu faktu, że
specjalizacja oraz ograniczenie liczby pełnomocników uprawnionych
do występowania przed Sądem najwyższym byłoby korzystne przede
wszystkim dla stron…”
42

Nie jest to co prawda jednoznaczne wypowiedzenie się za powołaniem
tzw. korpusu kasatorów, tj. wykazu radców prawnych i adwokatów wyłącznie
uprawnionych do występowania przed
Sądem Najwyższym, ale niewątpliwie
stanowi to powtórzenie poglądu od
dawna prezentowanego przez Sąd Najwyższy lub jego Prezesów.
Sugerowana „specjalizacja” oznacza
wyłączność na reprezentowanie, bo
przecież zwykła specjalizacja jest tylko
informacją kierowaną do potencjalnego klienta, a nie pozbawieniem prawa
do wykonywania zawodu w określonym zakresie.
Nasz samorząd powinien się przygotować do merytorycznej dyskusji jeśli
wielokrotnie deklarowany nasz sprzeciw nie znajdzie aprobaty. Kwestią związana z tą sprawą powinno być, też już
postulowane przez różne gremia, znaczące poszerzenie przymusu radcowsko adwokackiego.
Radca prawny jako pełnomocnik
w postępowaniu przed urzędem
Patentowym
W pracach sejmowych znajduje się
rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw
regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr
233). Obejmuje on również istotne dla
naszego zawodu zmiany w art. 236
Prawa własności przemysłowej.
KRRP dwukrotnie już przedstawiała
Ministrowi w tym przedmiocie swoje
stanowisko – proponując dalej idące
poszerzenie uprawnień radców prawnych do reprezentowania strony w po-
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stępowaniu przed Urzędem Patentowym. kRRP proponuje następujące
brzmienie art. 236 par. 1:
„pełnomocnikiem strony w postepowaniu przed urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń
oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków towarowych,
oznaczeń geograficznych i topografii
układów scalonych może być tylko,
z zastrzeżeniem ust. 2. (dotyczy współuprawnionych bądź osób bliskich strony), rzecznik patentowy, adwokat
lub radca prawny”.
W projekcie rządowym kompetencja
radców prawnych i adwokatów został ograniczona wyłącznie do znaków towarowych.
kRRP proponuje również uchylenie w tym artykule ustępu 3 nakładającego bezwzględny przymus
rzecznikowski, ale już nie radcowsko-adwokacki w zasadzie na wszystkie podmioty spoza obszaru Polski.
Sądowe zwolnienie z obowiązku
dochowania tajemnicy zawodowej
w postępowaniu karnym
Sąd Rejonowy zwolnił na wniosek
prokuratora radcę prawnego z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowejw celu uzyskania od niego dokumentacji (umów i weksli) przekazanej mu przez
klienta, a także dla przesłuchania radcy
w charakterze świadka co do spraw
w których reprezentował klienta i przekazał sądowi oryginały tych dokumentów. Radca prawny zaskarżył w całości
postanowienie Sądu zarzucając bezza-

sadne przyjęcie przez Sąd, że powyższych okoliczności nie można ustalić na
podstawie innych dowodów i że przesłuchanie jest niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Sąd okręgowy
w Częstochowie postanowieniem
z dnia 18.06.2014 r. sygn. akt VII kz
423/14 zmienił zaskarżone postanowienie i nie zwolnił radcy prawnego
z obowiązku zachowania tajemnicy. Sąd uznał, że Sąd Rejonowy nie
rozważył wszystkich okoliczności
koniecznych do wydania zaskarżonego postanowienia. Wskazał też na:
– doniosłość społeczną zawodów objętych przepisem art. 180 par 2 KPK;
– niedopuszczalność traktowania takiego zwolnienia jako formalności;
– konieczność wskazania w uzasadnieniu takiego postanowienia niemożności
stwierdzenia konkretnych okoliczności na
podstawie innych dowodów – poprzez
przywołanie faktów i wynikających z nich
wniosków (rozstrzygnięcie nie może być
dyskrecjonalne, bo podlega kontroli stron
oraz nadzorowi instancyjnemu);
Sąd zauważył też, że dokumenty objęte żądaniem prokuratora zostały już przedłożone w toku spraw sądowych, ustalenie
spraw, w których radca prawny występował jako pełnomocnik strony może nastąpić poprzez zwrócenie się do Sądu
i wypożyczenie akt, a także przesłuchanie osób pokrzywdzonych; przesłuchanie
radcy prawnego nie może też przyczynić
się do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy
wyjaśnieniami podejrzanego, a zeznaniami świadków co do wysokości kwot pożyczek, skoro radca był w posiadaniu jedynie
dokumentów umów i weksli.
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uwaga
Orzeczenie to wręcz instruktażowo
pokazują w jaki sposób radca prawny, realizujący obowiązek chronienia tajemnicy zawodowej, zwolniony z tej tajemnicy
postanowieniem Sądu pierwszej instancji
powinien takie postanowienie zaskarżyć
i na jakie okoliczności się powoływać. Należy też zauważyć, że w tej sprawie Sąd
nie zajął się analizą drugiej ustawowej
przesłanki zwolnienia tj. przysłużenia się
dobru wymiaru sprawiedliwości, ponieważ niespełniona została pierwsza przesłanka, a obie przesłanki muszą zaistnieć
kumulatywnie.
zwolnienie z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu
Adwokat wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zwolnienie
go na okres 5 lat z obowiązku udzielania pomocy prawnej z urzędu (powołał się na stan zdrowia, dłuższy wyjazd
za granicę, zamiar nieświadczenia już
pomocy prawnej w zakresie spraw sądowych). Minister odmówił wszczęcia
postępowania administracyjnego. Odmowę adwokat zaskarżył, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę,
a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił
jego skargę kasacyjną.
nSA w wyroku z 20.05.2014r.
sygn. akt II GSk 403/13 podkreślił, że
zwolnić adwokata od udzielenia pomocy prawnej z urzędu może tylko
organ, który go wyznaczył, chyba, że
przepis szczególny stanowi inaczej.
Do zwolnienia może dojść jedynie
w poszczególnych sprawach, w których adwokat został wyznaczony do
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„urzędówek”. zwolnienie nie może
mieć charakteru generalnego. Brak
jest więc podstawy materialno-prawnej
do rozpatrzenia wniosku w trybie administracyjnym, jak i przesłanek do przekazania sprawy radzie adwokackiej bądź
innemu organowi.
Sąd zauważył też, ze poza granicami
tej sprawy pozostaje ocena przesłanek
odmowy zwolnienia z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu, w tym
ocena ich zgodności z Konstytucją.
nienależyte wykonanie zobowiązania przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego a odpowiedzialność odszkodowawcza jego
ubezpieczyciela
Adwokat jako pełnomocnik strony
wniósł skargę o wznowienie postępowania, a po jej oddaleniu sporządził
apelację. Z przyczyn przez siebie zawinionych uchybił jednak terminowi
do jej wniesienia. Sąd oddalił wniosek
o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji i apelację odrzucił. Klient
wytoczył ubezpieczycielowi adwokata
(ubezpieczenie od OC) proces o odszkodowanie w wysokości 400 tysięcy złotych. Klient wskazał, że wadliwe
działanie pełnomocnika pozbawiło go
możliwości wykazania, że zaskarżone
orzeczenie było błędne, a istniało istotne prawdopodobieństwo pomyślnego
dla niego rozstrzygnięcia.
Sądy obu instancji oddaliły roszczenie. W postępowaniu o to odszkodowanie sądy dokonały jednak szczegółowej
analizy uprzedniego postępowania
w którym rozstrzygnięto sprawę klienta na jego niekorzyść (w związku z tym
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rozstrzygnięciem i późniejszym zaniedbaniem pełnomocnika klient wystąpił
przeciwko ubezpieczycielowi).
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
w wyroku z dnia 22.01.2014r. sygn.
akt I ACa 667/13 wskazał, że powód
(klient) nie wykazał istnienia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.
Sąd ten stwierdził, że sam fakt
wadliwego (np. spóźnionego lub
obarczonego brakami formalnymi) wniesienia lub sporządzenia
środka odwoławczego przez profesjonalnego pełnomocnika i spowodowane tym jego odrzucenie
nie stwarza jeszcze podstawy do
odszkodowawczej odpowiedzialności tego pełnomocnika. nawet
bowiem poprawne sporządzenie
i wniesienie środka odwoławczego
nie gwarantuje rozpoznania go na
korzyść skarżącego… Nawet przy
starannym sporządzeniu apelacji przez
pełnomocnika powoda i jej terminowym wniesieniu, brak jest uzasadnionych podstaw do postawienia tezy, że
wynik tej sprawy byłby dla skarżącego
korzystny… Nie istnieje związek przyczynowy pomiędzy uchybieniami jakich dopuścił się adwokat… a ostatecznym wynikiem sprawy.
Po przyznaniu nam obron w sprawach karnych
Opór adwokatury w tej materii był
bardzo silny i zakończył się zapowiedzią
wniesienia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przyniósł on jednak również
nieoczekiwane przez samorząd adwo-

kacki postulaty. Na łamach „Palestry”
nr 3-4/2014 adwokat Kociubiński wyraził
pogląd, iż przedmiotowa nowelizacja
narusza konstytucyjną zasadę równości
ponieważ:
– adwokat, inaczej niż radca prawny,
nie ma możliwości wyboru – czy preferuje pełnienie funkcji obrońcy czy też podejmuje zatrudnienie w formie umowy
o pracę;
– adwokat będący wspólnikiem
w spółce adwokacko-radcowskiej nie
może udzielić aplikantowi radcowskiemu upoważnienia do zastępowania go
w sprawie (a radca prawny może upoważnić aplikanta adwokackiego)
Nie od rzeczy będzie przypomnieć,
że naszym staraniom o przyznanie nam
tych obron nieodmiennie towarzyszyła
zachęta adwokatury, by radca prawny
chcący pełnić funkcję obrońcy przenosił
się do adwokatury.
Ciąg dalszy polemik wokół połączenia radców prawnych i adwokatów
W „Rzeczpospolitej” oraz w jej dodatku „Rzecz o prawie” z dnia 18 maja,
11 i 18 czerwca oraz 7 lipca ukazały
się artykuły Zbigniewa Ćwiąkalskiego,
Macieja Bobrowicza oraz Andrzeja Kalwasa nawiązujące do projektu Ministra
Sprawiedliwości sprzed kilku lat i przewidywań na przyszłość. Trudno uznać,
by pojawiły się dotąd niepodnoszone
argumenty za i przeciw. Rozczarowuje
natomiast bardzo autorytatywna i emocjonalna krytyka działania naszego samorządu i byłego Prezesa dokonana
przez jeszcze bardziej byłego Prezesa.
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TAK ZWANE KANCElARIE
ODSZKODOWAWCZE Są PROBlEMEM
Z ZAKRESU ETYKI ZAWODOWEJ
Zenon Klatka

Komisja ds. Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych otrzymywała skargi radców prawnych wskazujące na nieuczciwą
konkurencję ze strony takich kancelarii
odszkodowawczych. Sposoby ich działania zostały też opisane w artykule G. Leśniak w „Radcy Prawnym” nr 124 z kwietnia 2012 r. oraz w raporcie „Polityki” nr 11
z 2012 r. Z tych materiałów wynika, że:
– kancelarie odszkodowawcze działają bez żadnego szczególnego uregulowania prawnego, bez ubezpieczenia
OC, bez zasad etyki i bez nadzoru,
– Ministerstwo Finansów podjęło
prace w tym zakresie na skutek licznych
skarg, m.in. Rzecznika Ubezpieczonych,
już w 2011 r. – dotąd bez rezultatu,
– niektóre kancelarie odszkodowawcze zakładane są przez radców prawnych jako wspólników. Pozyskują one
klientów bez dochowania naszych zasad etyki zawodowej, a następnie dla
prowadzenia procesów przekazują tych
klientów do kancelarii prawniczej tychże
radców prawnych. Niektóre kancelarie
odszkodowawcze stały się nawet udziałowcami kancelarii prawniczych,
– radcowie prawni świadczą pomoc
prawną takim klientom na podstawie
umów z kancelariami odszkodowawczymi (o współpracę, o przekazanie praw
autorskich itp.) bez zawierania umów
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z klientem, a często bez bezpośrednich
z nim relacji. Często otrzymują pełnomocnictwo od takich kancelarii i od tych
kancelarii otrzymują wynagrodzenie,
dzieląc się z kancelarią. Nie jest też uregulowana kwestia ubezpieczenia OC.
Pozwala to omijać zasady etyki odnoszące się do ograniczeń co do informowania, pozyskiwania klientów, pośrednictwa, dzielenia się honorarium,
a także stawia pod znakiem zapytania
przestrzeganie przepisów o tajemnicy
zawodowej i konflikcie interesów. Pierwsze sygnały i próby zajęcia się przez KRRP
tą sprawą miały miejsce już w roku 2004.
Należy tu przywołać postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 28.02.2008
r. III CSK 245/07 (Monitor Prawniczy nr
3 z 2009 r.), że radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy
lub umowy-zlecenia świadczy pomoc
prawną wyłącznie na rzecz pracodawcy
lub zleceniodawcy, a nie na rzecz klientów tego pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeżeli spółka posługuje się przy wykonywaniu zleconej jej usługi prawnej
zatrudnionym w spółce radcą, stanowi
to naruszenie art. 8 ustawy o radcach
prawnych, a taki radca nie powinien zostać dopuszczony do reprezentowania
klienta tej spółki w procesie, bo wykonywałby zawód niezgodnie z prawem.
Problem ten należy też widzieć łącznie
z innymi wymogami Kodeksu Etyki np.

GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY

obowiązkiem ustalenia z klientem przed
rozpoczęciem usługi jej zakresu i honorarium, obowiązkiem poinformowania
klienta o swoich uprawnieniach zawodowych, ubezpieczeniu, organie przyjmującym skargi, obowiązkiem informowania
o przebiegu sprawy i uzyskiwaniu zgody
klienta na niektóre czynności procesowe,
obowiązkiem ustalania honorarium w wysokości uwzględniającej zasady etyki.
Biorąc powyższe pod uwagę w projekcie Kodeksu Etyki przedstawionym na
Krajowy Zjazd w listopadzie 2013 r. zaproponowano przepis o brzmieniu:
„Radca prawny nie powinien
brać udziału lub pomagać osobom
trzecim w świadczeniu przez nie
ich klientom pomocy prawnej w celach zarobkowych, jeżeli osoby te
nie spełniają wymogów ustawy
o radcach prawnych odnoszących
się do form wykonywania zawodu.
Świadczenie przez radcę prawnego
pomocy prawnej takim klientom
może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej na piśmie
bezpośrednio z klientem.”
Z przepisu tego wynikało by, że:
– wolno współpracować w każdej
formie prawnej z kancelarią prawniczą
spełniającą wymogi art. 8 naszej ustawy,
– wolno współpracować z organizacjami pozarządowymi niedziałającymi
w celu zarobkowym,
– nie wolno współuczestniczyć
w świadczeniu pomocy prawnej przez
kancelarie odszkodowawcze klientom takiej kancelarii
– wolno świadczyć pomoc prawnym
klientom bądź byłym klientom takich kan-

celarii jeżeli radca prawny zawrze bezpośrednio na piśmie z taką osobą jako
swoim klientem umowę na ogólnych
zasadach, tj. spełniając wszelkie wymogi ustawowe i etyczne.
Powołany przez Krajową Radę Zespół
analizujący wniesione na ww. Zjeździe
poprawki przekazał na wrześniowe posiedzenie KRRP zmieniony projekt Kodeksu
Etyki zawierający również poprawki rekomendowane przez zespół. jedna ze
zmian wprowadzonych przez zespół
polega na pominięciu powyższego
przepisu – co oznacza rezygnację zajmowania się w kodeksie Etyki przedstawionym problemem. Trudno zaaprobować taki punkt widzenia z uwagi na to, że
w ten sposób przymykamy oczy na nieetyczne zachowania niektórych radców prawnych, którzy współpracując
w jednej ze wskazanych wyżej form
z takimi kancelariami ułatwiają sobie
pozycję na rynku usług prawniczych.
Aprobata dla takich działań oznacza
również przyzwolenie na konkurowanie z radcami prawnymi o te same
zlecenia podmiotów, których status
prawny nie jest uregulowany (dotyczy
to ubezpieczenia od oC, zasad etycznych, nadzoru ze strony ministerstwa
Finansów). W ten sposób nasz samorząd staje w jednym szeregu z ministerstwem Finansów, które boryka
się z tym problemem, bez rezultatu,
od 2011 r., a wystąpienia Rzecznika
ubezpieczonych są głosem wołającego na puszczy. ostatnio ujawnione
w mediach dane wskazują na znaczący wzrost przychodów takich
kancelarii.
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Nasz wszechmocny Redaktor
Naczelny poinformował mnie,
iż
oczekuje,
abym oczywiście dobrowolnie, co kwartał
pisał coś do Biuletynu i aby najlepiej tym ”coś”
były tematy związane z deliktami dyscyplinarnymi. Znając osobowość Redaktora nie mogę tych Jego oczekiwań
nie zrealizować, wiedząc co może mnie
spotkać w razie odmowy. Informacja o
oczekiwaniach Redaktora zbiegła się
w czasie z wpływem nowych skarg.
Dwie z tych skarg dotyczą podobnej
problematyki
W jednej z nich Sędzia Sądu Rejonowego „uprzejmie zawiadamia, że w
toku rozpoznawania sprawy (…) Sąd
podjął wątpliwości do co postawy
etycznej (…) wpierw pełnomocnika
powoda, który następnie po wypowiedzeniu pełnomocnictwa, wystąpił jako
pełnomocnik jednego z pozwanych. W
ocenie Sądu doszło do naruszenia art.
20 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Sąd zatem zwraca się z prośbą o
rozważenie możliwości podjęcia kroków dyscyplinarnych wobec pełnomocnika, gdyż postawa taka rzuca cień
na wszystkie osoby wykonujące ten
godny szacunku zawód.”
W drugiej skardze Prezes Zarządu
Sp. z o.o. pisze m.in. „Radca prawny (…)
„w latach od 1.11.2008 do końca 2012
roku był zatrudniony na podstawie
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umowy o obsługę prawną w Spółce.
Do jego obowiązków należał nadzór
prawny nad bieżącą działalnością Spółki /i tu wymienia dość szeroki zakres
tych obowiązków/. Krótko po zakończeniu współpracy z Radcą Prawnym
do Sądu Rejonowego wpłynął pozew
przeciwko Spółce, który został sporządzony przez tegoż Radcę Prawnego,
występującego w roli pełnomocnika
procesowego powodów przeciwko
Spółce w sprawie, która dotyczyła jego
wcześniejszego zakresu czynności.”
Zdaniem Spółki takie działanie radcy
prawnego narusza etykę zawodową.
Nie wydaje się bowiem właściwe, aby
radca prawny zatrudniony w spółce po
rozwiązaniu z nim umowy prowadził
sprawy przeciwko tej spółce z wykorzystaniem informacji, jakie zdobył jako
jej prawnik.
Nie oceniając w żadnym przypadku
zasadności stawianych w tych pismach
zarzutów, przyjmuję tylko i wyłącznie
dla celów tego artykułu, że zdarzenia
wyżej opisane polegają na prawdzie.
Mamy tu do czynienia z dwoma
stanami faktycznymi: w jednym radca
prawny występuje w tej samej sprawie,
najpierw jako pełnomocnik powoda, a
następnie jako pełnomocnik jednego
z pozwanych, w drugiej sprawie radca prawny sprawuje obsługę prawną
spółki, a następnie krótko po zakończeniu tej obsługi, wytacza powództwo
przeciwko tej spółce.
W swojej sygnalizacji Sąd powołał
się na art. 20 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego. Przepis ten mówi, że radca
prawny nie może reprezentować ani w
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żaden sposób brać udziału w tej samej
sprawie w imieniu więcej niż jednego
klienta, jeżeli zachodzi konflikt interesów, a jeżeli konflikt interesów ujawnia
się w toku sprawy, zobowiązany jest
niezwłocznie się z niej wyłączyć. Przepis ten dotyczy jak widać odmiennego
stanu faktycznego, dotyczy on występowania po jednej stronie (np. powoda lub pozwanego) jeżeli reprezentują
więcej niż jedną osobę, a między tymi
reprezentowanymi osobami występuje konflikt interesów. W omawianych
przypadkach mamy do czynienia z
występowaniem po obu stronach procesu. Zastanówmy się więc, z naruszeniem jakiego artykułu Kodeksu Etyki
Radcy Prawnego możemy mieć do
czynienia.
W zdarzeniu pierwszym możemy
mówić o naruszeniu ustawy art. 22 ust.
1 lit.a KERP. Przepis ten mówi, że radca
prawny nie może prowadzić sprawy
ani udzielać w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej, jeżeli udzielił wcześniej
stronie przeciwnej pomocy prawnej w
tej sprawie albo w sprawie z nią związanej. Zwracam uwagę na kategoryczne stwierdzenie, iż radca prawny nie
może prowadzić takiej sprawy. Moim
zdaniem jest oczywiste, dlaczego norma ta używa tego określenia.
Udzielenie pomocy prawnej jednej
ze stron konfliktu, a następnie udzielenie pomocy prawnej drugiej stronie
tego samego konfliktu, w sposób jednoznaczny nie pozwala stwierdzić, że
radca prawny w takiej sytuacji może
być uznany za osobę niewiarygodną,
ale może uzasadnionym być w pełni

takie stwierdzenie sądu, że „podstawa
taka rzuca cień na wszystkie osoby wykonujące ten (…) zawód”.
W casusie drugim mamy do czynienia z inną sytuacją, tutaj radca prawny
występuje przeciwko swojemu byłemu
klientowi. Zdarzenie to możemy zakwalifikować jako delikt przewidziany w art.
22 ust.2 lit.c KERP. Przepis ten stwierdza,
że radca prawny ma obowiązek powstrzymywać się od występowania na
rzecz nowego, jeżeli wiedza posiadana
przez radcę prawnego w sprawach innego klienta mogłaby dać jakąkolwiek
korzyść nowemu klientowi. Powstanie więc pytanie, czy w casusie tym
mamy do czynienia z takim stanem
faktycznym: radca prawny najpierw
sprawował obsługę prawną spółki, a
następnie występował w procesie jako
pełnomocnik jej przeciwnika. Fakty
niewątpliwie świadczą o możliwości
zastosowania tego przepisu – wiedza o
spółce daje handicap nowemu klientowi. Zwracam też uwagę na fakt użycia
określeń, iż wiedza o sprawach innego
klienta mogłaby dać jakąkolwiek korzyść nowemu klientowi.
Ewentualne uznanie, że nastąpił
delikt dyscyplinarny określony w art.
22 ust.2 lit.c KERP nie jest uzależnione
od wykazania, iż wiedza uzyskana od
„starego” klienta została wykorzystana
faktycznie na dobro „nowego” klienta.
Powstaje więc pytanie, kiedy ta wiedza
mogłaby dać ten handicap nowemu
klientowi. Czy jeżeli radca prawny sprawował obsługę prawną spółki np. 10
lat temu lub udzielał jednorazowej pomocy prawnej osobie fizycznej kilkana-
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ście lat temu i mógł zapomnieć o tym
zdarzeniu, to też możemy twierdzić że
ta ewentualnie uzyskana dawno temu
wiedza mogłaby przynieść jakieś korzyści nowemu klientowi, czy inaczej
mówiąc jeżeli raz udzielił radca prawny
jakiejkolwiek pomocy prawnej jakiejś
osobie to już nigdy nie może p-ko tej
osobie występować? Odpowiedź na to
pytanie jest trudne.
W pierwszej kolejności proponuję,
by jeżeli ktoś z PT koleżanek / kolegów
znajdzie się w takiej sytuacji, sam sobie
zadał pytanie – czy podjęcie się w takiej sytuacji udzielania pomocy prawnej nowemu klientowi może doprowadzić do utraty zaufania obu stron,
jak też innych osób zamierzających
korzystać z pomocy prawnej świadczonej prze radcę prawnego. Pomoc-

nym przy odpowiedzi na to pytanie
może być stwierdzenie zawarte w Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia
30.03.2006 r SDI 1/06 (niepublikowane,) gdzie Sąd zwrócił uwagę, iż powinno się brać pod uwagę przesłanki
podmiotowe – przedmiotowe oraz
ramy czasowe uzasadniające przyjęcie związku pomiędzy tą nową sprawą
„poprzednią”. Tak więc wg Sądu Najwyższego ramy czasowe także należy
brać pod uwagę, czyli jak te „ramy” są
odległe to można przyjąć iż tego typu
konflikt interesów nie zachodzi.
Kończąc pragnę zaapelować aby
w tego typu sytuacjach ( jak i innych)
stosowano maksymę hrabiego Aleksandra Fredry – Znaj proporcjum Mociumpanie!
Wojciech Kubisa

Powiedzieli...
„Gdy mój dziesięcioletni syn chce mnie zmusić do zmiany zdania jako ostateczny argument pisze kredą pod domem, specjalnie, bym widział przez okno: bo zostanę radcą prawnym.”
Andrzej Zwara
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w „Rzeczpospolitej”
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Kontynuując
cykl
publikacji
prezentujących
wybrane orzeczenia Okręgowego
Sądu
Dyscyplinarnego
przy
Okręgowej Izbie
Radców Prawnych
w Katowicach, w
dzisiejszej publikacji przedstawię dwa orzeczenia wydane
w sprawach dotyczących nieprawidłowości w stosunkach radcy prawnego z klientem w zakresie wynagrodzenia z tytułu
świadczonej pomocy prawnej.
Tytułem przypomnienia przytoczę, że
zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozdziale IV pt. Stosunki z klientem, wynagrodzenie
radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia
pomocy prawnej (art. 29 ust 1). Wysokość honorarium powinna być ustalana z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia
trudności i złożoności sprawy bądź zadania,
wymaganej specjalistycznej wiedzy, znaczenia sprawy dla klienta, którego ona dotyczy.
Znamiennym dla przedstawianych
poniżej spraw jest wysoki stopień winy
w działaniu ukaranych radców prawnych
oraz oczywistość strony przedmiotowej
przewinień dyscyplinarnych. W każdej
z poniższych spraw obwinieni po skierowaniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego
wniosku do Sądu Dyscyplinarnego skorzystali z możliwości dobrowolnego poddania się karze, przyznając się uprzednio
do swojej winy.

Kolejną cechą wspólną przedstawianych
w niniejszym wydaniu Biuletynu spraw jest
fakt, że zarzucane ukaranym radcom prawnym działania wyczerpują nie tylko przesłanki przewinienia dyscyplinarnego ale także
stanowią czyny zabronione typizowane
w Kodeksie Karnym Skarbowym. Z praktyki
orzeczniczej można wywieść wręcz pewną
regułę przy tego typu deliktach dyscyplinarnych – mianowicie brak rzetelności w rozliczeniach z klientem, w tym polegający na
braku ustalenia wysokości wynagrodzenia
przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej łączy się zwykle z brakiem
zaewidencjonowania pobranego wynagrodzenia, brakiem wystawienia faktury lub
jakiegokolwiek pokwitowania skutkującymi
finalnie nie ujawnieniem tego przychodu dla
celów podatkowych.
W pierwszej z przedstawianych spraw
radca prawny występując jako pełnomocnik
procesowy sporządził skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyjmując
tytułem wynagrodzenia kwotę 4.000 złotych za pisemnym potwierdzeniem ale bez
wystawiania faktury VAT. Radca prawny nie
stawił się na rozprawie wyznaczonej przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
między innymi przez co klient uznał, że wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie sprawy było wygórowane. Radca prawny
uznając argumenty klienta zobowiązał się do
zwrotu części wynagrodzenia – przy czym
mimo tego zobowiązania, które miało zostać
wykonane w trzech ratach – zwrot uzgodnionej części wynagrodzenia nie nastąpił. Już
w trakcie postępowania radca prawny zobowiązał się do zwrotu uzgodnionej części wynagrodzenia – przy czym nadal w transzach.
Rozpoznając sprawę Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że obwiniony dopuścił się
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zarzucanego czynu, czym naruszył art. 29
ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 pkt 1 Kodeksu etyki
radcy prawnego. Obwiniony podczas przesłuchania na pierwszej rozprawie oświadczył,
że rozumie stawiane zarzuty i przyznaje się
do winy, nadto złożył wniosek o dobrowolne
poddanie się karze. W tej sytuacji Sąd uznał
obwinionego radcę prawnego winnym popełnienia zarzucanego czynu z art. 64 ust. 1
ustawy o radcach prawnych, w związku z art.
29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 pkt 1 Kodeksu etyki radcy prawnego i wymierzył kare nagany
z ostrzeżeniem.
Druga ze spraw dotyczyła radcy prawnego, który reprezentował wnioskodawcę
przed Sądem Okręgowym Sądem Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o wyliczenie podstawy emerytury. Obwiniony radca prawny przyjmując pełnomocnictwo
do reprezentowania w tej sprawie, zażądał
i otrzymał od tego klienta kwotę 6.500 złotych jako zaliczkę na poczet wynagrodzenia.
Przy czym radca prawny nie poinformował
tego klienta, że oczekiwanie takiej zaliczki
wynika ze stosowanych w kancelarii stawek
w kwocie 320 zł za godzinę.
Przyjmując wskazaną powyżej kwotę
radca prawny nie wystawił faktury VAT, co
więcej radca ten nie wystawił faktury pomimo kilkukrotnych wezwań klienta. Już na
etapie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego gdy radca prawny został wezwany do
okazania faktury VAT dotyczącej tego wynagrodzenia, zamiast faktury radca przedstawił tabelaryczne rozliczenie wydatków.
W takiej sytuacji Rzecznik Dyscyplinarny
skierował zawiadomienie do Urzędu Kontroli Skarbowej celem wyjaśnienia, czy ten
radca prawny nie dopuścił się naruszenia
obowiązków wynikających z ustawy o po52

datku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku VAT. Urząd Kontroli
Skarbowej wszczął przeciwko radcy prawnemu postępowanie celem ustalenia czy
nie doszło do popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 62 ust. 1
ustawy Kodeks karny skarbowy, zgodnie
z którym kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie
świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania podlega
karze grzywny do 180 stawek dziennych.
Finalnie obwiniony radca prawny dokonał korekty dochodu za rok 2005 dopiero
w toku postępowania dyscyplinarnego i karno-skarbowego w roku 2009, dobrowolnie
poddając się karze w obu postępowaniach.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie wyraził jednak zgody na wymierzenie obwinionemu
proponowanej kary pieniężnej w wysokości
uzgodnionej z Rzecznikiem Dyscyplinarnym
w kwocie 4.500 złotych i ukarał obwinionego
karą pieniężną w wysokości 9.000 złotych.
Niezależnie od wskazanych powyżej okoliczności, w uzasadnieniu wyroku, Okręgowy
Sąd Dyscyplinarny podniósł, że zgodnie z § 11
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie
opłat za czynności radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
pomocy prawnej udzielnej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, w sprawach
o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia
społecznego i zaopatrzenia emerytalnego
stawki minimalne wynoszą 60 zł, zatem „takie
postępowanie radcy prawnego jest rażącym
sprzeniewierzeniem się obowiązkom jakie
w myśl Kodeksu etyki radcy prawnego przyjmują na siebie radcowie prawni i z całą pewnością nie służy interesom sprawiedliwości.”
Tomasz Michalski

WSPOMNIENIE

Emil Berendowicz
1918 – 2004
W dniu 16 czerwca 2014 r. minęło 10 lat odkąd odszedł od
nas Emil Berendowicz, najlepszy z nas. Takich życiorysów dzisiaj
już nie ma.
Urodził się w Morawskiej Ostrawie, ale studia rozpoczął
w 1937 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Studia te ukończył w 1945 r.; był to wciąż Uniwersytet
we Lwowie, ale nie ten sam: wtedy już imienia Iwana Franki.
Było to pokolenie nadzwyczajne, nazwane potem pokoleniem Kolumbów, dla którego
Polska, Ojczyzna były wartością najwyższą. Emil Berendowicz poprzez harcerstwo i Towarzystwo Szkoły Ludowej podążał tam, gdzie odbyła się wielka próba Narodu. Służył w Związku
Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, NIE i organizacji Wolność i Niepodległość. Gdy po ustaniu
działań wojennych przybył na Śląsk, nadal aktywnie wspierał marzenie o Wolnej Ojczyźnie.
Zabrali Go z sali sądowej, ta nowa Polska uhonorowała zasługi żołnierza 15-letnim wyrokiem
ciężkiego więzienia. Postalinowska odwilż po 7 latach otworzyła bramy Rawicza – jak sam
z goryczą, ale i żartobliwie wspominał – Sanatorium. Nie było w Nim złości.
Po tak rozumianym odpoczynku wrócił do zawodu, a potrzeba działania zaprowadziła Go także do Zrzeszenia Prawników Polskich, gdzie zaangażował się w doprowadzenie
naszego zawodu do należnej mu pozycji wśród zawodów prawniczych; był jednym z założycieli Stowarzyszenia Radców Prawnych, w prostej linii przedustawowego zalążka dzisiejszego samorządu radców prawnych.
Od samego początku istnienia katowickiej Izby był Wicedziekanem, reprezentował radców z Bielska-Białej, był też członkiem Prezydium i Skarbnikiem Krajowej Rady Radców Prawnych w jej dwu pierwszych jej kadencjach (1983-1991).
Tak naprawdę nigdy nie przestał pracować, pomagał ludziom, chodził na rozprawy,
cały czas w świetnej formie, lata nie interesowały Go, emerytura także. Był naszym przewodnikiem, wzorcem oddzielającym dobre od złego. Wicedziekanem pozostał do końca
i jakże często przed podjęciem trudnej uchwały wszystkie oczy kierowały się na Emila
– jakże często Jego skinienie głowy przesądzało o tym, czy zostanie podjęta.
Odszedł wraz samorządem takim jaki tworzył i z którego mógł być dumny; pamiętam
salę na Wydziale Prawa podczas ostatniego samorządowego konkursu na aplikację. Podszedł do mnie i patrząc na młodych ludzi biedzących się nad rozprawą, zapytał: zamieniłbyś
się z nimi? Natychmiast – odpowiedziałem. A ja z tobą... odparł i uśmiechnął się.
Emilu!... Nie jesteś na moim miejscu, a mnie coraz bliżej do Twojego... Ale dopóki będę
ja i wszyscy, którzy Cię pamiętają – będziesz z nami, w naszych wspomnieniach, uczynkach, na ścieżkach przez Ciebie wytyczonych, na których nas zostawiłeś...
Marek Wojewoda
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WARANASI – MIASTO ŚWIATŁA
Podczas moich podróży po Azji
i Europie miałem okazję zwiedzić
wiele niesamowitych miejsc. Jedne
zachwycały pięknem swoich zabytków czy krajobrazów, inne urzekającą
atmosferą czy wspaniałymi ludźmi.
Żadne z nich nie wywarło jednak na
mnie tak dużego wrażenia, nie pozostawiło tak głębokiego śladu jak
Waranasi – centrum hinduskiego
mikrokosmosu, święte miasto boga
Śiwy. Co zaskakujące, tym, co stanowi o wyjątkowości tego miejsca nie
są jego zabytki – mniej okazałe niż
w innych miastach Indii, nie atmosfe-

Dzieci w jednym z domów Starego
Miasta.
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ra – często przytłaczająca, w końcu
nie sami mieszkańcy – dalecy od ideału świętych, ale raczej nieuchwytna
magia tego miasta, jego duchowość
wyczuwalna na każdym kroku, jego
na pozór sprzeczna natura łącząca
sacrum z profanum, dobro ze złem,
światłość z ciemnością.
Waranasi, będące zarazem świętym miastem hinduistów jak i muzułmanów, położonym tuż obok Sarnath,
jednego z 4 najważniejszym sanktuariów buddyzmu, od zarania swoich
dziejów musiało mierzyć się cieniami
i blaskami wielokulturowości i wielowyznaniowości. Udokumentowane
początki miasta, zwanego wówczas
Kaśi, sięgają zaś drugiego tysiąclecia
p.n.e., co czyni je jednym z najdłużej
nieprzerwanie zamieszkałych metropolii świata. W okolicach XI w. p.n.e.
ludność tubylcza zajmująca tereny
położone nad Gangesem została po
części wyparta, po części zasymilowana przez wojowniczych Ariów pochodzących z północno-zachodniej
części Półwyspu Indyjskiego, którzy
założyli w tym miejscu tzw. Królestwo
Kaśi z siedzibą w Waranasi. Po kilkusetletnim okresie zmagań z sąsiadującymi monarchiami zostało ono
w IV w. p.n.e. ostatecznie włączone
do Imperium Maurjów, a następnie
Kuszanów (I – III w. n.e.) oraz Guptów
(IV w. n.e.). Dla Waranasi, będącego
już wtedy jednym z najważniejszych
centrów filozoficznych i religijnych,
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minacji dużej części mieszkańców
Waranasi i niszczenia jego tkanki, ze
świątyniami na czele. Upadek Imperium Wielkich Mogołów w XVIII w.
przyniósł świętemu miastu hinduizmu upragnioną wolność. W 1763 r.
ukończono budowę potężnego fortu
w położonym nad brzegiem Gangesu Ramnagarze, skąd radża Waranasi
władał księstwem Kaśiradżu. Okres
względnej niezależności tego państwa zakończyli na przełomie XVIII
i XIX w. Brytyjczycy, którzy stopniowo
podporządkowali sobie całe Indie.
Jak pokazuje burzliwa historia Waranasi, każda okupacja dobiega w końcu kresu. Tak też się stało w 1947 r.,
kiedy Indie odzyskały niepodległość
Wizerunek Ganeśi – strażnika Waranasi.
z mieszającymi się wpływami hinduizmu i buddyzmu, historia gwałtownie zmieniła swój bieg w XII w., kiedy
północne Indie zostały podbite przez
armię Muhammada Ghoriego, który
dał początek Sułtanatowi Delhijskiemu i muzułmańskiemu panowaniu
w tej części Azji trwającemu 5 kolejnych stuleci. Okres ten był dla Miasta
Śiwy czasem walki o własną tożsamość religijną i kulturową. Zmieniająca się jak w kalejdoskopie polityka
muzułmanów w stosunku do rdzennej ludności hinduskiej wiązała się
z następującymi po sobie okresami
względnej tolerancji i prosperity oraz
bezwzględnej walki z hinduizmem
wielokrotnie prowadzącej do eksterOkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach

Handel kwiatami przy ul. Godowlia.
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odzyskaniu przez Indie niepodległości, kiedy to hinduistyczna większość
mogła stanowić sama o sobie. O ile
jednak po okresie niepokojów spowodowanych rozpadem Indii Brytyjskich na Indie i Pakistan w Waranasi
zapanował względny spokój, od kilkunastu lat napięcia między wyznawcami Allaha i Śiwy narastają. W 2006
i 2007 r. doszło do 2 zamachów
bombowych, w wyniku których życie straciło prawie 30 osób, a ponad
100 zostało rannych. Do ich organizacji przyznały się radykalne ugrupowania islamskie. Zamieszkująca
Waranasi większość hinduska obawia
się w szczególności, że w niedalekiej
przyszłości będzie, z uwagi na szybWarsztat przy meczecie Bibi Razijja.
od Korony Brytyjskiej. Dla Miasta
Śiwy, podobnie jak dla całych Indii,
rozpoczął się trudny czas budowy
zrębów państwa demokratycznego
i poszukiwania własnej tożsamości.
Dzisiejsze Waranasi, licząca prawie
1,5 mln mieszkańców metropolia,
jest żywym świadkiem swojej burzliwej historii. Ok. 30 % mieszkańców
miasta stanowią muzułmanie, hinduiści – 63 %, a pozostałe kilka procent
– wyznawcy innych religii, w tym
katolicy, buddyści i dźiniści. Stwarza
to pole do poważnych konfliktów na
tle religijnym i kulturowym. Żywiona
przez wyznawców hinduizmu niechęć do potomków muzułmańskich
najeźdźców znalazła swoje ujście po
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Święta krowa na jednym z ghatów.
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ki rozrost populacji muzułmańskiej,
mniejszością we własnym mieście.
Widoki na przyszłość niestety nie są
obiecujące. Żadna strona nie jest skora do kompromisu. Waranasi stanowi
bowiem Święte Miasto nie tylko wyznawców hinduizmu, ale także muzułmanów – źródła podają, że jest tu
najwięcej muzułmańskich miejsc kultu na świecie. Pomimo że konflikt na
tle religijnym tli się na ulicach Świętego Miasta, dla turystów jest on prawie niezauważalny i nie stanowi dla
nich realnego zagrożenia. Co więcej,
znacząca większość mieszkańców
wykazuje się daleko idącą tolerancją
prowadząc pokojową koegzystencję
z wyznawcami innych religii.

Tym co wyróżnia Waranasi na tle
innych miast tej części świata jest
jego położenie na jednym z brzegów świętej rzeki Indii – Gangesu.
Stara część miasta rozpościera się na
położonym wzdłuż nadbrzeża garbie, który chroni ją przed rokrocznie
wzbierającym nurtem rzeki. Przecinają ją tysiące wąskich uliczek, zwanych
galis, których kręty labirynt stanowi
istne wyzwanie i zarazem atrakcję dla
przyjezdnych. Przechadzka nimi to
prawdziwa przygoda, podczas której
można trafić nie tylko do niewielkich
świątyń wypełnionych wonią kadzideł, ale także rozsianych po całym
starym mieście świętych studni, czy
niewielkich targów, gdzie handluje
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Kąpiel w wodach Gangesu.
się wszystkim – od warzyw i owoców
poprzez kwiaty po artykuły gospodarstwa domowego. Na swojej drodze można spotkać zaś cały przekrój
hinduskiego i muzułmańskiego społeczeństwa, od przedstawicieli najniższych kast – żebraków, domokrążców,
nosiwodów, po reprezentantów najwyższych warstw społecznych – kapłanów, bankierów czy przedstawicieli władz. Tą wybuchową mieszankę
uzupełniają wędrowni asceci – święci
mężowie sadhu oraz wszechobecne
krowy, jako święte zwierzęta hinduizmu cieszące się niepodważalnym
immunitetem. Spacer niekończącą się
plątaniną galis w porze wieczornej czy
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nocnej to wyzwanie tylko dla najodważniejszych. W Waranasi dochodzi
bowiem często do przerw w dostawie
prądu. Wtedy poruszanie się po omacku wąskimi na metr uliczkami kończy
się nieraz, tak jak w moim przypadku,
bliskim spotkaniem z bykiem, z którego cało wyszedłem chyba tylko za
wstawiennictwem Śiwy. W takich momentach nadzwyczaj aktualne stają
się słowa XV w. poety Kabira, rodem
z Waranasi: „W środku niebezpiecznego wiru nie trać odwagi, ni zdrowego
rozsądku. Odrzuć strach przed zatonięciem. Tu włada sam Bóg”.
Najbardziej charakterystycznym
elementem Waranasi i zarazem główną atrakcją turystyczną miasta są tzw.
ghaty, czyli schody prowadzące do
Gangesu ciągnące się wzdłuż nadbrzeża, podzielone na kilkadziesiąt,
pochodzących z różnych wieków,
fragmentów. O ich wyjątkowości
stanowi nie tylko forma architektoniczna czy historia stojąca za ich powstaniem, ale przede wszystkim
panująca na nich atmosfera, którą
celnie uchwycił niegdyś Mark Twain:
„… wspaniała plątanina masywnych
i malowniczych kamiennych budowli, oszałamiający i piękny nieład platform, świątyń, schodów, bogatych
i dostojnych pałaców… wszędzie
ruch, poruszenie, życie, i cudnie przybrani [ludzie] gotujący się w kolorach
tęczy w górę i w dół wysokich schodów, ściśnięci w metaforyczny kwietny ogród…”. Najbardziej znanym
ghatem Waranasi jest centralnie położony ghat Daśaśwamedh, którego
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le i palenie zwłok nie przeszkadzają
innym Hindusom, zaledwie kilkaset
metrów dalej, wykorzystywać święte
wody Gangesu w zgoła inny sposób:
do parzenia herbaty, robienia prania,
mycia samochodu czy nawet jako
publiczną toaletę. Co dla nas byłoby
zupełnie nie do pomyślenia, dla Hindusów jest całkiem naturalne. Unaocznia to ich unikalną umiejętność
łączenia sacrum z profanum, tego, co
święte z tym, co nieczyste.
Waranasi, jak przystało na najświętsze miasto hinduistów, pełne
jest świątyń, w większości poświęconych patronującemu miastu Śiwie.
Nie są to jednak potężne budowle,

Ghat Daśaśwamedh.
nazwa ma upamiętniać odprawiony
tu niegdyś 10-krotnie rytuał, podczas
którego bogom składana była ofiara
z konia (daśa – dziesięć, aśwa – koń,
medha – ofiara). To tutaj tysiące hinduistów zażywają codziennie kąpieli
w wodach świętej rzeki Gangi. Nieco
dalej na północ znajduje się ghat Manikarnika, jeden z dwóch głównych
ghatów kremacyjnych, gdzie zwłoki
pobożnych Hindusów palone są na
ułożonych z drewna stosach kremacyjnych, a powstałe w ten sposób
prochy wrzucane do rzeki. Ma to
zapewnić wyznawcom hinduizmu
wyzwolenie z przeklętego kręgu
Hindus podczas modłów w świątyni
niekończących się reinkarnacji i dać
upragnioną mokszę. Rytualne kąpie- Durgi.
OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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do których przyzwyczaiła nas Europa.
Większość z nich uchodziłaby w Polsce za co najwyżej kaplice. W starej
części miasta znajduje się też kilkanaście większych miejsc kultu, lecz
żadne z nich, pomimo starożytnego
rodowodu Waranasi, nie liczy sobie
więcej niż 300-350 lat. Jest to „zasłu-

kroku rozpoznaje się po tzw. lindze,
tj. wykonanym najczęściej z kamienia symbolu boga Śiwy w postaci
pionowego walca z zaokrąglonym
szczytem umiejscowionego zwykle
na podstawie, zwanej joni, o kształcie koła otwierającego się w jednym
kierunku czymś na kształt lejka. Lingi
swoją nazwę biorą często z połączenia imienia fundatora i tytułu Śiwy
– Iśwary, czyli „Pana”, „władcy” (np. Śukreśwara, Kubereśwara). Każda z nich
zapewnia swoim wyznawcom swego
rodzaju błogosławieństwo, łaskę. I tak
Sukreśwara patronuje małżeństwom
i kochankom, Wireśwara – ma pomóc

Nowa Świątynia Wiśwanathy na terenie Hinduskiego Uniwersytetu Benaresu.
gą” fanatycznego muzułmańskiego
cesarza Aurangzeba, który w 1669 r.
nakazał zrównać z ziemią najważniejsze hinduistyczne świątynie Waranasi, ze słynną Wiśweśwarą na czele,
a w ich miejsce wznieść meczety.
Mnisi buddyjscy na tle stupy Dhamekh
Świątynie śiwaickie, które w Mieście Śiwy można spotkać na każdym w Sarnath.
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w staraniach o potomka, a Budheśwara – zapewnić nieprzeciętną inteligencję. Patrząc na mnogość ling
w Waranasi można za pewnik przyjąć,
że gdzieś tam pośród krętych galis jest
też linga patronująca aplikantom radcowskim podczas kolokwiów czy radcom prawnym podczas ich wystąpień
w sądach. Jeżeli ktoś w świętym mieście poszukuje pomocy w osiągnięciu bardziej ponadczasowych celów
niż np. zaliczenie egzaminu, też nie
wróci zawiedziony. Sama chęć udania
się z pielgrzymką do jednej z najważniejszych ling, Kedareśwary, zapewnia wymazanie wszystkich grzechów
popełnionych od urodzenia. Wyjście
za próg domu niweczy grzechy do
drugiego wcielenia wstecz, przejście

połowy drogi – do trzeciego, ujrzenie
świątynnej wieży (śikhary) – do siódmego. Zaś oddanie czci Kedareśwarze
i kąpiel w świętej tirthie Harapapie
gwarantują odpuszczenie wszystkich
przewin popełnionych w ciągu 10
mln (!) ostatnich inkarnacji. Jak widać
jedna pielgrzymka do Waranasi może
na dobre rozwiązać nasze problemy
w każdej dziedzinie życia. W tym celu
można wybrać jedną z setek tras pielgrzymkowych oplatających miasto,
które swoim rodowodem sięgają czasów starożytnych.
Będąc w Waranasi warto udać się
również do znajdującego się na przeciwległym brzegu Ramnagaru, w którym znajduje się majestatyczny fort
będący siedzibą maharadży. Choć

Wejście do fortu w Ramnagarze od strony Gangesu.
OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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dziś niegdysiejsi władcy Waranasi
pełnią już tylko funkcje honorowe,
wciąż cieszą się wśród mieszkańców
miasta wielkim szacunkiem i czcią
należną bogom. Od lat wsławiają się
działalnością charytatywną na rzecz
ubogich i mecenatem kulturalnym.
To pod ich patronatem rokrocznie na
przełomie września i października na
ulicach Ramnagaru ma miejsce największy na świecie uliczny spektakl
teatralny – ramlila. Aktorzy, w większości składający się ze zwykłych
mieszkańców miasta, przez cały miesiąc odgrywają sceny z hinduskiego
eposu Ramajany. Ze względu na swą
unikatowość i autentyczność został
on uznany przez UNESCO za Arcydzieło Ustnego i Niematerialnego
Dziedzictwa Ludzkości.
Odwiedzając Waranasi warto też
udać się do położonego zaledwie 6
km na północ od miasta buddyjskiego Sarnath, gdzie Budda miał wygłosić swoje pierwsze kazanie. Jego
największą atrakcją jest Park Archeologiczny z pozostałościami buddyjskich klasztorów i powstała w VI w.
stupa Dhamekh. Na terenie Sarnath
znajduje się też pełne cennych eksponatów Muzeum Archeologiczne
ze słynnym kapitelem kolumny cesarza Aśoki ozdobionym Kołem Dharmy
– symbolem Indii.
Warty uwagi jest też Hinduski Uniwersytet Benaresu, jedna z przodujących szkół wyższych kraju. Kampus
uniwersytecki w kształcie półksiężyca, jedno z najciekawszych założeń
urbanistycznych Indii, rozciąga się na
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powierzchni 526 ha. Góruje nad nim
najwyższa świątynia Waranasi – Nowa
Świątynia Wiśwanathy, wzniesiona
w 1962 r. przez zwolenników otwartego na wyznawców innych religii
neohinduizmu.
Choć Waranasi jest obowiązkowym punktem na turystycznej mapie
północnych Indii, mało który turysta
naprawdę poznaje istotę tego miejsca. W większości przypadków zwiedzanie miasta zaczyna się i kończy
na słynnych ghatach. Niektórzy do
tego pakietu dorzucają kilka bardziej
okazałych świątyń i pobliski Sarnath.
Mało który turysty zagłębia się jednak w labirynt wąskich galis, pełny
tajemniczych świątyń, starożytnych
posągów i świętych studni. Z tego
powodu większość obcokrajowców
jedynie „ślizga się” po cudach tego
miejsca, nie doświadczając w pełni
jego tajemnic. Na tych, którzy odważą się pójść dalej czeka jednak wielka
nagroda.

O Waranasi opowiedział Tomasz Flodrowski, aplikant radcowski, autor przewodnika po hinduskim Waranasi, wydanego w 2010 r. w serii Miejsca Święte.

PLAN SZKOLEŃ

SZANOWNE KOlEŻANKI
SZANOWNI KOlEDZY
Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach informuje, że od
września do grudnia br. realizowane będą następujące stacjonarne szkolenia dla
radców prawnych:
4 września – „Postępowanie karne ze szczególnym uwzględnieniem zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw” / wykładowca: SSO Kazimierz Gajowiec (3h – 6 pkt.),
18 września – „Instytucja potrącenia w praktyce i orzecznictwie sądowym” /
wykładowca: SSA Janusz Kiercz (4h – 8 pkt.),
2 października – „Postępowanie karne ze szczególnym uwzględnieniem
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks
postępowania karnego i niektórych innych ustaw” / wykładowca: SSO Kazimierz
Gajowiec (3h – 6 pkt.),
16 października – „Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania „klauzulowego” w procedurze cywilnej” / SSO Dariusz Chrapoński (4h – 8 pkt.)
6 listopada – „Postępowanie karne ze szczególnym uwzględnieniem zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw” / wykładowca: SSO Kazimierz Gajowiec (3h – 6 pkt.),
20 listopada – „Problematyka odpowiedzialności deliktowej przy szkodzie na
osobie (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, roszczenia osób pośrednio poszkodowanych czynem niedozwolonym)” / wykładowca: SSA Janusz Kiercz (4h – 8 pkt.),
4 grudnia – „Postępowanie karne ze szczególnym uwzględnieniem zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw” / wykładowca: SSO Kazimierz Gajowiec (3h – 6 pkt.),
18 grudnia – „Kodeks Etyki Radcy Prawnego po zmianach wprowadzonych
Uchwałą Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z listopada br.” / r. pr. Zenon Klatka (5h).
W każdym przypadku szkolenia stacjonarne odbywać się będą w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 A.
Początek szkolenia o godz. 16.00.
Poza szkoleniami wyjazdowymi wskazanymi w pierwotnym planie szkoleniowym – przeprowadzone zostanie dodatkowe szkolenie wyjazdowe w Jaworzu
w dniach 24 – 26 października br.
Tematyka szkolenia podana zostanie w terminie późniejszym.
OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach
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lUKSEMBURG
Podróżującego
po Europie prawnika z pewnością zainteresuje Luksemburg. To nieduże
(2.856 km2) księstwo wciśnięte jest
pomiędzy Niemcy,
Belgię i Francję. Tereny te w I w. naszej ery zamieszkiwali
Celtowie, którzy zostali następnie skolonizowani przez Imperium Rzymskie.
W kolejnych stuleciach obszar Luksemburga wchodził w skład państwa
Franków, aby w początkach X wieku
przekształcić się w hrabstwo, a później
księstwo w cesarstwie niemieckim.
W 963 roku hrabia Zygfryd z Lotaryngii
nabył poprzez wymianę ziem niewielki
zamek nad rzeką Alzette – znany współczesnym jako „Lucillinburhuc” (Mały
Zamek). Nowy właściciel swój nabytek
znacznie rozbudował, przekształcając go
z czasem w fort i zakładając w jego pobliżu osadę. Wkrótce twierdza, od określenia rodu Lutzelbergów (potomków
Zygfryda), uzyskała miano Lutzelburga.
Wichry historii przynosiły państwu
luksemburskiemu coraz to nowych
władców – od przedstawicieli dynastii
luksemburskiej, poprzez Walezjuszy,
aż po Habsburgów (tak z linii austriackiej jak i hiszpańskiej). Na przełomie
XVII i XVIII wieku Luksemburg przechodził wielokrotnie z rąk hiszpańskich do francuskich i odwrotnie.
Kongres Wiedeński (1815) ustanowił
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Wielkie Księstwo Luksemburga, jednak już w 1830 roku Luksemburg podzielono pomiędzy Belgię i Holandię
(pozostającą w WKL w unii personalnej). Przetaczające się w XIX wieku po
Europie wojny i rewolucje skończyły
się dla tego państwa dobrze – 11 maja
1867 roku Luksemburg stał się państwem w pełni niepodległym i przeszedł pod władzę dynastii z Nassau,
rządzącej zresztą do dziś.
Po II wojnie światowej Luksemburg
aktywnie zaznaczył swoją obecność
na mapie politycznej Europy – od
1949 r. jest członkiem NATO, a w 1957
r. był jednym z założycieli Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej – poprzednika Unii Europejskiej. Dzięki temu Luksemburg jest siedzibą wielu unijnych
instytucji i organów – w tym biblioteki
i sekretariatu generalnego Parlamentu
Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego. Luksemburg to też stolica pieniądza – na jego
terenie zlokalizowanych jest 166 banków, w tym ten najważniejszy – Europejski Bank Inwestycyjny.
Jako że rubryka traktuje o turystyce
judykacyjnej, to warto w tym momencie skupić się na chwilę na wspomnianym przed chwilą Trybunale Sprawiedliwości UE. Trybunał funkcjonuje od 1952
roku i jest obecnie oficjalnym sądem
Wspólnoty Europejskiej. Jednolita z pozoru instytucja obejmuje trzy organy
sądowe: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd
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(utworzony w 1988 r.) i Sąd do spraw
Służby Publicznej (utworzony w 2004 r.).
Głównym zadaniem Trybunału jest wykładnia prawa UE, ale też rozstrzyganie
sporówprawnych pomiędzy rządami
Unii a jej instytucjami. Sąd rozpatruje
sprawy wnoszone przez osoby fizyczne,
przedsiębiorstwa lub organizacje, które
uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE, a Sąd ds. Służby
Publicznej zajmuje się relacjami pomiędzy Unią a jej pracownikami.
W pracach Trybunału udział biorą także Polacy – ponieważ zasadą
jest, że każde państwo członkowskie wspólnoty wybiera jednego
z sędziów każdego z organów TS UE
(obecnie jest ich 28). Obecnie funkcję

tą pełni Marek Safjan (od 2009), który
zastąpił na tym stanowisku Jerzego
Makarczyka (od 2004). Polaków można
też szukać wśród sędziów Sądu (Irena
Wiszniewska-Białecka) i wspierających
pracę Trybunału Rzeczników Generalnych (Maciej Szpunar, od 2013 r.).
Trybunał pracuje przy drzwiach otwartych – każdy chętny, bez względu na
to czy jest prawnikiem czy też nie, może
brać udział w rozprawie w charakterze
publiczności. Procedury w tym zakresie
praktycznie nie różnią się od naszych
zasad wstępu do sądu – wystarczy na
około kwadrans przed rozprawą stawić
się przy wejściu dla publiczności z dokumentem tożsamości w ręku – o ile
oczywiście nie zabraknie miejsc.
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Pałac Trybunału (oficjalna nazwa
siedziby) to jednak nie tylko świątynia sprawiedliwości –we wnętrzach
budynku funkcjonuje między innymi
galeria sztuki. Sam gmach Trybunału
można zwiedzać z przewodnikiem
w ramach organizowanych przez
biuroinformacji turystycznej w Luksemburgu wycieczek odbywających
się w trakcie weekendów i wakacji sądowniczych.
Wędrując po Luksemburgu, będący (a jakże!) stolicą Luksemburga, nie
można się jednak ograniczać wyłącznie do obiektów związanych z sądownictwem. Warto więc spacer rozpocząć
od Tocher du Bock, czyli pozostałości
wspomnianego na wstępie zamku
66

Zygfryda Luksemburczyka. Jakkolwiek
do dnia dzisiejszego dotrwała wyłącznie kamienna wieża, tzw. Dent Creuse
(„Dziurawy Ząb”) możliwość obcowania z historią i wspaniałe widoki na
pewno zrekompensują nam wysiłek
związany z wędrówką.
Tak naprawdę zamek funkcji
obronnych nie pełnił już w XV wieku, gdy strawił go pożar – za ochronę mieszkańców miasta odpowiadały
rozwinięty system murów (3 pierścienie), fortów i bastionów. Wszystkie te
miejsca połączone były siecią podziemnych tuneli, które u szczytu potęgi liczyły 24 kilometry! Do dnia dzisiejszego ostała się wyłącznie część z
nich (Bock i Petrusse), ale oddane tury-
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stom do zwiedzania stanowią niewątpliwą atrakcję. Kazamaty i fortyfikacje
wraz ze Starym Miastem, w roku 1994
zostały wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Osoby nie zainteresowane błądzeniem po podziemiach powinny wybrać
się do Pałacu Wielkiego Księcia, będącego od 1890 roku rezydencją zimową
rodziny książęcej. Budynek pierwotnie
powstał w latach 1572–1574 na miejscu
zniszczonego w wybuchu kilkanaście
lat wcześniej ratusza miejskiego. Po kolejnych przebudowach (w XVIII wieku)
został powiększony i zaadaptowany na
potrzeby rządzących Luksemburgiem.
Obecnie budynek w całości został od-

restaurowany, ale podziwiać można
między innymi oryginalny renesansowy fronton z 1574 roku.
Nie odchodząc daleko od Pałacu
trafić możemy do pochodzącej z początku XVII wieku Katedry Notre Dame.
W krypcie katedry spoczywa m.in. Jan
Ślepy, król Czech i książę Luksemburga
oraz członkowie panującej rodziny książęcej. W absydzie znajduje się słynna
luksemburska Pocieszycielka Strapionych (Madonna z Dzieciątkiem), otoczona przez mieszkańców kraju – i nie
tylko – wielką czcią. Jest to rzeźba wykonana z drewna lipowego. Charakterystyczną cechą katedry jest jej czarna
wieża, widoczna z daleka i stanowiąca
znakomity punkt orientacyjny.
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Stolica tak małego państwa imponuje ogromną liczbą muzeów – począwszy od Muzeum Narodowego
Historii i Sztuki, poprzez Muzeum
Historyczne Miasta Luxemburga, Muzeum Narodowe Historii Naturalnej
czy też Muzeum Sztuki Współczesnej,
aż do tak nietypowych placówek jak
Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
Muzeum Bankowości czy Muzeum
Komunikacji ze zbiorami obejmującymi stare tramwaje i autobusy. Na
pewno więc dla turysty z Polski czy
też innego atrakcji nie zabraknie.
Oczywiście Luksemburg to nie
sama stolica, ale też inne mniej lub
bardziej znane miejsca. Na pewno
warto poznać „Dolinę siedmiu zamków” położoną na zachód od mia68

sta. Wzdłuż rzeki Eisch zlokalizowanych jest 7 zamków wznoszonych
na przestrzeni kilkuset lat, częściowo
udostępnionych turystom. Pasjonatów II wojny światowej na pewno
zainteresuje wyjazd w Ardeny, będącymi świadkami ostatniej pancernej
ofensywy III Rzeczy. Dziś to już nie
miejsce walk, ale obszar ciszy i spokoju z parkami, zamkami i muzeami
sztuki ludowej. Warto zwiedzić też
pozostałe regiony kraju – Mullerthal
i Małą Szwajcarię Luksemburską, Region Mozeli i Les Terres Rouges (region z charakterystycznymi czerwonymi skałami, zawierającymi żelazo).
Oficjalnym językiem Luksemburga jest francuski, jednak na co dzień
mieszkańcy kraju posługują się także
niemieckim i angielskim. Zwiedzanie
stolicy można prowadzić na własną
rękę, jednak warto skorzystać z dość
bogatej oferty miejscowego Miejskiego Biura Turystycznego, organizującego spacery z przewodnikiem.
Korzystając z popularnych wyszukiwarek internetowych można znaleźć nocleg ze śniadaniem za cenę
ok. 70 Euro (za pokój dwuosobowy
poza centrum) czy też ok. 100 euro
za noclegi w centrum.
Najprościej do Luksemburga dojechać własnym samochodem (autostrady są bezpłatne) – odległość
z Katowic to niecałe 1200 km. Dla ceniących czas możliwe jest skorzystanie z usług linii lotniczych – lot z Katowic do Luksemburga z przesiadką
we Frankfurcie trwa ok. 3,5 godziny.
maciej makula – radca prawny
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MUZYKA, KTÓRA (PODOBNO)
ŁAGODZI OBYCZAJE
Ponieważ jestem melomanką, która od wielu lat regularnie
odwiedza
sale
koncertowe oraz
uczestniczy
we
wspaniałym przedsięwzięciu, którym
są realizowane na
żywo, w systemie
HD, na ekranie kina Kosmos w Katowicach,
transmisje z MET (Metropolitan Opera
w Nowym Jorku), dlatego tym wydarzeniom w szczególności, pragnęłabym poświęcić swoje informacje i refleksje.
Na wstępie krótka informacja: Katowice są swoistym ewenementem światowym na liście miast, które mogą poszczycić się trzema ośrodkami muzycznymi,
wyposażonymi w najnowocześniejsze
sale koncertowe (zazwyczaj nawet bogatym miastom trudno utrzymać jedną
filharmonię) oraz trzema kinami, wyposażonymi w odpowiednią aparaturę HD,
przystosowaną do bezpośrednich transmisji z sal operowych świata.
Koncertów posłuchać możemy
w szczególności w:
- Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, która po kapitalnym
remoncie, na wiosnę 2014 została udostępniona publiczności i wyposażona, m.
innymi, w ciekawe organy, wzbudzające
duże emocje wśród melomanów,

– Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego, ze znakomitą, wielofunkcyjną salą koncertową, w której
odbywają się regularne, niejednokrotnie
darmowe (za uprzednią rezerwacją) koncerty, których różnorodność zaspakaja
oczekiwania szerokiej skali odbiorców.
Jako przykład można przywołać to, że
w sezonie letnim 10 lipca o godz. 20,
w ramach awizowanego już w Biuletynie nr 2, piątego Europejskiego Festiwalu
Kręgi Sztuki, posłuchać będzie można
słynnego zespołu akordeonowego Motion Trio, laureata Grand Prix 4 Międzynarodowego Konkursu Współczesnej
Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego.
Sala koncertowa jest radcom znana również z tego, że odbywały się tam w październiku 2013 r. niezapomniane uroczystości związane z jubileuszem naszej Izby,
no i przede wszystkim:
- inaugurującej 1 października 2014 r.
swoją działalność w nowej, oczekiwanej
z niecierpliwością na otwarcie, siedzibie
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, popularnie
nazywanej NOSPR. Koncertów otwarcia w całym miesiącu październiku 2014
będzie kilka, jednak szczególnie oczekiwany jest koncert inauguracyjny (1 październik 2014, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki), w którym
orkiestra NOSPR wystąpi pod batutą
znakomitego (i bardzo przystojnego) dyrygenta Alexandra Liebreicha, z udziałem
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wspaniałego pianisty, Kristiana Zimmermana, skądinąd absolwenta Akademii
Muzycznej w Katowicach.
W repertuarze koncertu inaugurującego znajdzie się, m. innymi:
- prawykonanie Concerto of Song Offerings na fortepian solo, chór i orkiestrę
kompozycji katowiczanina Eugeniusza
Knapika (w czerwcu Opera Narodowa
w Warszawie, z dużym sukcesem, wystawiła jego operę Moby Dick)
- a także kompozycje słynnych polaków – Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa
Pendereckiego, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego (z nich tylko K.
Penderecki żyje, oby jak najdłużej). Na koniec IX Symfonia Ludwiga van Beethovena, której zakończenie to przecież słynny
hymn Unii Europejskiej.
Szkoda tylko, że przeciętnemu śmiertelnikowi na koncert ten będzie dostać się
trudno, bo według informacji uzyskanej
u organizatora widowni, aby uzyskać zaproszenie trzeba zakupić co najmniej dwa
rodzaje abonamentów, co jest sprawą
dość kosztowną, również czasowo. Lub
uzyskać zaproszenie od Prezydenta Katowic. Tak więc w Katowicach kultura zrobiła
się prawdziwie elitarna.
Ogłoszona przez NOSPR już w czerwcu 2014 skomplikowana sprzedaż zestawu abonamentów, z podziałem na kategorie i strefy miejsc, rozpoczyna się dla
dotychczasowych abonamentowiczów
1 lipca 2014, a dla pozostałych chętnych
od 16 lipca. Repertuar na sezon 2014/2015,
z podziałem na koncerty symfoniczne,
w tym kameralne (również słynnej grupy
AUKSO), recitale mistrzowskie, ciekawe
koncerty jazzowe i oczywiście Festiwal
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Prawykonań, z których katowicki NOSPR
jest słynny, przedstawia się, przynajmniej
na początek, bardzo interesująco. Koncerty wydają się być ciekawe nie tylko pod
względem repertuarowym, ale także wykonawczym, bo np. w październiku 2014,
razem ze słynnym na świecie zespołem
Aukso z Tychów, wystąpi równie znany,
świetny pianista jazzowy Leszek Możdżer.
W ramach koncertów jazzowych będzie też można posłuchać Jana Ptaszyna
Wróblewskiego.
Na podobnych zasadach został zaprojektowany repertuar Filharmonii, w którym
dodatkowo, z uwagi na wzmiankowane
organy, niebagatelną rolę odgrywać będą
koncerty organowe, w tym w wykonaniu
znakomitego katowiczanina, prof. Gembalskiego. W Filharmonii, przy okazji koncertu,
można napić się dobrej kawy w umieszczonej na najwyższym, dobudowanym
piętrze, nowoczesnej kawiarni, a także podelektować się ciekawym widokiem Katowic (piętro jest oszklone).
Na koniec kilka informacji o transmisjach operowych live, które można obejrzeć w kinach: Kosmos (transmisje z MET)
i w Multikinie (tu na ogół retransmisje np.
z La Scali w Mediolanie). Przy okazji krótka
informacja o tym, że w kinoteatrze Rialto,
również od kilku lat, odbywają się transmisje baletowe z Teatru Bolszoj w Moskwie.
A przecież balet ten należał i nadal należyty do najlepszych na świecie. Transmisje
rozpoczynają się o godz. 16, a abonamenty
mogą być zakupywane w miesiącu październiku. Pierwsza transmisja 26 października o godz, 16.
W kinie Kosmos transmisje odbywają
się od kilku sezonów, w czasie rzeczy-
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wistym, a więc trwają od 3 do 4 godzin
(łącznie z przerwami) i kończą się przed
północą. Ponieważ jednak sala jest wygodna, soliści wybitni, a spektakle są autorskimi projektami, realizującymi pomysły na ogół nowatorskie, ale często także
w konwencji tradycyjnej, zawsze jednak
na najwyższym poziomie artystycznym, dlatego widzom-słuchaczom czas
mija szybko. Spektakle realizowane są
w języku, w którym opera została napisana, czyli na ogół po włosku, co bardzo
wzbogaca jej odbiór muzyczny, ale z polskimi napisami. W czasie przerw można
posłuchać (w języku angielskim) wywiadów z wykonawcami, dyrygentem i realizatorami spektaklu, a zatem można przy
okazji poćwiczyć angielski i jednocześnie
poszerzyć swoją wiedzę na temat spektaklu. No i w kuluarach podyskutować ze
znajomymi, którzy po kilku latach uczestniczenia w transmisjach stanowią coś na
kształt rodziny operowej, a także napić się
kawy, która pomaga w koncentracji i delektowaniu się tym naprawdę wspaniałym przeżyciem artystycznym. Dla mnie
osobiście nie bez znaczenia jest świadomość, że być może, w tym samym czasie, miliony ludzi na całym świecie czują
to samo co ja i świat robi się mały i bliski.
Prawdziwie globalna wioska.
Samopoczucie poprawia także to, że
wśród wybitnych śpiewaków MET, takich jak Anna Netrebko, Renee Flaming,
Placido Domingo, Roberto Alagna, Jonas Kaufmann i wielu innych, równie
wspaniałych, znajduje się spora grupka
Polaków, wśród których ulubieńcami
polskiej publiczności są tenor Piotr Beczała i baryton Mariusz Kwiecień.

Widzowie Kosmosu zażądali np. powtórki (retransmisji) rewelacyjnego ”Eugeniusza Oniegina” Piotra Czajkowskiego, który to spektakl otworzył sezon 2013/2014r.
Z Anną Netrebko jako Tatianą, Mariuszem
Kwietniem w roli tytułowego Oniegina
i Piotrem Beczałą w roli Leńskiego, którego
słynna aria, poprzedzająca pojedynek poety z Onieginem, wzruszała do łez i doczekała się gromkich braw i owacji na stojąco
nie tylko widowni nowojorskiej, ale także
katowickiej, zgromadzonej w kinie Kosmos.
Dla mnie osobiście rewelacją wśród zakończonych w czerwcu 2014 transmisji realizowanych w ramach sezonu 2013/2014
był Kniaź Igor Borodina, w realizacji Dimitri
Tcherniakova, ze znakomitą tytułową rolą
Gruzina Ildara Abdrazkova, Spektakl wizjonerski i oby nie proroczy w relacji do tego,
co dzieje się aktualnie za naszą wschodnią
granicą. Z porażającą scenografią, w której
dominowały czerwone maki. Muszę jednak przyznać, że widzów na ogół, trochę
zbulwersowały niebanalnie wykonane
Tańce Połowieckie, które operę tę rozsławiły na cały świat.
W sezonie 2014/2015 z kolei czekamy
na słynną koprodukcję warszawsko-nowojorską w reżyserii Mariusza Trelińskiego,
z Anną Netrebko i Piotrem Beczałą. Chodzi
oczywiście o dwie jednoaktówki: Jolanta
i Zamek Sinobrodego.
Tak więc widać, że Katowice nie są zaściankiem a wręcz przeciwnie, pod względem atrakcji kulturowych imponują, również moim przyjaciołom na całym świecie,
w tym także tym ze świata artystycznego
np. z Paryża i Bostonu.
Oby tak dalej.
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mISTRzoSTWA ŚWIATA ADWokATóW W PIłCE nożnEj

„munDIAVoCAT BuDAPEST 2014”

Siedemnaste Mistrzostwa Świata Adwokatów (i Radców Prawnych) w Piłce Nożnej – „Mundiavocat 2014” rozgrywane w dniach od 23 maja do 1 czerwca br. w
Budapeszcie Reprezentacja Polski Radców Prawnych musi zaliczyć do udanych.

W tym roku na Mistrzostwa pojechało 14 radców prawnych, w tym: 5 z Krakowa
(kapitan – Maciej Bałaziński, Kamil Kosior, Krzysztof Rąpała, Sebastian Sacha, Paweł
Wiewiórski), 3 z Łodzi (Dariusz Gałwiaczek, Paweł Kuśmierek, Przemysław Zawalski),
2 z Rzeszowa (Krzysztof Gaca, Witold Ochenduszkiewicz), 2 z Olsztyna (Łukasz Ejświł-Urbanowicz, Tomasz Kozak), 1 z Warszawy (Adam Gilarski) i 1 z Katowic (Michał
Skrypko). Drużyna wzięła udział w rozgrywkach w kategorii „Masters” (warunek: nie
więcej niż 5 zawodników poniżej 35. roku życia). W kategorii tej uczestniczyły 32
drużyny. W całych mistrzostwach wzięło udział 75 zespołów z 5 kontynentów. Formuła rozgrywek pozwala na udział dowolnej liczby zespołów z każdego z krajów.
W rozgrywkach grupowych drużyna z Polski wylosowała zespoły: z Argentyny („Cordoba”), z Brazylii („Espirito Santo Brasil”) oraz z Maroka („Barreau de Marrakech”). Po przegranej z bardzo dobrym zespołem z Argentyny 0:4 oraz zwycięstwach z drużynami z Maroka 2:0 i Brazylii (!) 1:0 drużyna z Polski awansowała z
grupy do dalszego etapu rozgrywek z drugiego miejsca.
W 1/8 finału, po bardzo zaciętym meczu z kolejnym zespołem z Brazylii („OAB
RN Master”), nasza Reprezentacja uległa 1:2. Znamienne, iż obydwa zespoły, z którymi przegrała drużyna z Polski (zespół z Cordoby i drużyna „OAB RN” z Brazylii)
awansowały do półfinału.
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Przegrana w 1/8 spowodowała konieczność rozgrywania meczów o miejsca
9-16. W tej fazie rozgrywek zremisowaliśmy z innym zespołem z Argentyny „Salta
Ciencias Juridicas” 1:1 (przegrywając ostatecznie w karnych 4:5), a także wygraliśmy
z zespołami z Maroka („Casablanca”) 1:0 i z Włoch („Etnajus”) 3:0. Tym samym, w
stawce 32 zespołów zajęliśmy 13. miejsce.
W „naszej” kategorii „Masters” w finale zwyciężyła drużyna z Włoch „Rome Dream Team”, pokonując „OAB RN Master” 2:0. W otwartej kategorii „Classics” (bez limitu wiekowego) wygrała drużyna z Turcji „Bosphorus”.
Drużyna z Polski pokazała się na turnieju z bardzo dobrej strony, szczególnie w
porównaniu do ostatniego, nieudanego od strony sportowej udziału w Mistrzostwach Europy w Hiszpanii w 2011 roku. Nawet jeżeli indywidualnie ustępowaliśmy
umiejętnościami piłkarskimi prawnikom z Ameryki Południowej, to równoważyliśmy to dobrą organizacją gry i konsekwencją taktyczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra atmosfera w drużynie, co znalazło odzwierciedlenie w
zespołowej grze na boisku.
Michał Skrypko

nASzA IzBA TEnISEm SToI !
W ostatnich dniach marca po raz pierwszy poznańska Izba zorganizowała
I Drużynowe mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie – Poznań 2014. Niestety, gry odbywały się w halach, choć pogoda była słoneczna, lecz korty ziemne
nie były jeszcze przygotowane do gry. W turnieju wzięło udział 45 osób reprezentujących wszystkie zawody prawnicze. Na każdym etapie turnieju rozgrywano
jedną grę deblową oraz dwie gry singlowe. Poziom rozgrywek był wysoki, o czym
świadczy fakt, że tylko w nielicznych przypadkach wynik wynosił 3:0, a z reguły
kończył się stanem 2:1 (za wygraną przyznawano 1 punkt).
Podkreślić należy ogromny sukces reprezentacji tenisowej naszej Izby. Wśród
czterech rozegranych kategorii, aż w trzech walczyliśmy w finałach, z których dwa
zakończyły się zdobyciem pierwszego miejsca , a jeden drugim miejscem. W kategorii kobiet, dzięki udanemu transferowi z zaprzyjaźnionej OIRP w Warszawie
Pani mec. Joanny Neumann de Spallart, zresztą najlepszej jak się okazało radczyni
prawnej w XVIII Tenisowych Mistrzostwach Polski Prawników w Chorzowie w 2014
r. i przy mocnym wsparciu Joanny Olszówka-Zarzeckiej (które w pierwszej grze
grupowej przegrały debla, by następnie wygrać dwa single) zajęliśmy pierwsze
miejsce. W juniorach, po pięknych meczach grupowych (wszystkie wygrane 3:0),
OkręgOwej IzbY r adców Pr awnYch w k atOwIcach

73

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

dopiero gospodarze pokonali Rafała Sasiaka i Piotra Zarzeckiego 2:1. W kategorii
junior starszy po zaciekłym pojedynku, pomimo przegranej Piotra Ligusa w singlu,
nasza drużyna – Marek Krypner i Piotr Ligus wygrała w finale 2:1.
To nie koniec sukcesów naszych tenisistów. Zaraz po XVIII Tenisowych Mistrzostwach Polski Prawników w Chorzowie (zakończonych również dobrym
wynikiem), w dniach 31 maja –1 czerwca 2014 r. na kortach Klubu „Warszawianka”
odbył się jubileuszowy XV Turniej Tenisowy o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie. W turnieju nie zabrakło przedstawicieli Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. W kategorii kobiet reprezentowała nas Joanna Olszówka –Zarzecka, która
w swojej grupie
trafiła na zawodniczki z Warszawy Panią Joannę
Neumann
de
Spallart oraz Katarzynę Gajdę.
Niestety, po zaciętych pojedynkach, nie udało
się jej wyjść z
grupy. Jak mocna to była grupa
niech świadczy
fakt, że Pani Katarzyna Gajda wygrała cały turniej
w kategorii kobiety open. W kategorii mężczyźni 36-49 Pan Piotr Zarzecki przegrał w półfinale z Jarosławem Kowalewskim 6:3, 6:0, który został zwycięzcom tej
kategorii, pokonując w finale Pawła Tyńca. Sukcesem, przy odrobinie szczęścia,
zakończyły się udział pary Piotr Zarzecki, Joanna Olszówka – Zarzecka w mikście,
gdyż zajęli oni pierwsze miejsce. W bezpośrednim pojedynku z parą Jakub Sokólski , Karolina Szudek, co prawda przegrali mecz 6:4, 7:5 , jednakże z powodu
zwichnięcia kostki przez Panią Karolinę i nierozegrania ostatniego meczu, para ta
spadła w ostatecznej klasyfikacji na drugie miejsce. Nawet w rywalizacji sportowej szczęście i pech mają swoje role do odegrania. Zauważyć należy, że fascynacja tenisem nie mija z wiekiem, gdyż najstarszy uczestnik tego turnieju miał
ponad 70 lat. Skoro sezon tenisowy w pełni, życzymy wszystkim grającym dużo
zdrowia i sukcesów sportowych.
Piotr Zarzecki
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SQUASHOWE MISTRZOSTWA
ŚLĄSKA PRAWNIKÓW
POD PATRONATEM
DZIEKANA
OKRĘGOWEJ IZBY
RADCÓW PRAWNYCH
W KATOWICACH

18

października 2014 r.

Zapisy do 15.10.2014 (losowanie 16.10)
• miejsce: Bażantowo Sport, Katowice
• turniej godz. 9-18, Player's Party w Bowling Station
• kategorie: kobiety, open
Wpisowe:
– 90 zł – kat. open i kobiet,
– 70 zł – aplikanci
Wpisowe należy wpłacić na konto
Nr konta: 96102023130000390204390464
Informacje o turnieju także na: www.oirp.katowice.pl
Pytania dotyczące turnieju proszę kierować
pod adres mailowy: pzarzecki@kancelariazarzecki.pl

www.sport.bazantowo.pl
REJESTRACJA: 32 350 20 93
Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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