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Koleżanki i Koledzy!
Trafiłem na raport The Economist oceniający poziom
demokracji w 165 państwach na podstawie 60 wskaźników. Polska została sklasyfikowana na 48 miejscu (raport
bierze już pod uwagę skutki dobrej zmiany) z oznaczeniem „demokracja wadliwa”. W jakości demokracji wyprzedzają nas między innymi Botswana, Mauritius, Jamajka, a także Trynidad i Tobago. Osobliwie zainteresował
mnie stan demokracji w Botswanie… Mają dwuizbowy
parlament i prezydenta. Prezydent Seretse Ian Khama jest
wysoki, ujmuje szlachetnym pociągłym obliczem i inteligentnym spojrzeniem. Nie okłamuje ciemnego ludu,
nie pluje, sam podejmuje decyzje. Jego uczelnia (Royal Military Academy Sandhurst w Wielkiej Brytanii) się go nie wypiera. Fajnie jest mieć prawdziwego
Prezydenta. Demokratyczna Partia Botswany, choć zdobyła samodzielną większość w ostatnich wyborach, nie epatuje chamstwem, nie szczuje na opozycję
i nawet czujne BBC nie sygnalizuje, by obywatele o innych poglądach politycznych zostali zakwalifikowani do gorszego sortu i knuli zdradziecko z sąsiednią
RPA (miejsce 37); sędziowie botswańskiego Sądu Najwyższego nie są nazywani
zespołem kolesi, a na ulice nie wychodzą wielosettysięczne demonstracje z żądaniem przestrzegania prawa. Może tyle tylko wystarczy, by wylądować dwadzieścia miejsc wyżej (28) od Polski w rankingu The Economist?
Jest koncepcja, by z całą determinacją odciąć się od wrażych i niepolskich ośrodków propagujących treści wyssane z brudnego palca reakcji
i powołać własnego ekonomista, kurskiego i toruńsko-narodowego, w którego rankingach zawsze zajmować będziemy pierwsze miejsce w jakości
wszystkiego. Bo, po prawdzie, po co nam ta cała demokracja? Tylko kłopot
z jakimiś trójpodziałami, wybory kosztują, ludzi odrywa się od grilla na działce i każe podejmować decyzje, jakich podejmować wcale sobie nie życzą.
W badaniach postaw Przyszłości Narodu w grupie wiekowej 18-24 lata 80%
respondentów opowiedziało się za przywróceniem kontroli paszportowej
na granicach, a wolność, jako wartość najważniejszą, wskazało zaledwie 3%
z nich. Kto ich wychował?! Badania CBOS (Warszawa – lipiec 2013) mówią,
że w przekonaniu ogółu obywateli obowiązkiem Państwa jest zapewnienie
każdemu pracy na etacie (88%) i mieszkania (84%). Pięknie... Ale rodzi się pytanie: po co w takim razie obalaliśmy komunizm?! Komu ono przeszkadzało?... Rację miał zmarły niedawno węgierski noblista Imre Kertesz (Ostatnia
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gospoda. Zapiski): „...w Europie Środkowej i Wschodniej demokrację proklamowano ponad głowami mieszkańców i procesy polityczne ostatnich lat
dowodzą, że w każdej chwili można ją odwołać”. Bill Clinton, były Prezydent
Stanów Zjednoczonych, wielki przywódca, przyjaciel Polski, który ongiś
wprowadził nas do NATO, wyraził to słowami pełnymi goryczy: Polska, kraj
który nie byłby wolny, gdyby nie USA i zwycięstwo w zimnej wojnie, uznał ostatnio, że demokracja to za duży problem i że wolą autorytarnych liderów w rodzaju Putina... Zachodzić w głowę, kogo miał na myśli, jedno jest pewne: wedle
wyliczeń policji jest to osobnik mający najmniej 190 cm wzrostu.
Demokracja ma wielu wrogów: była nim prokuratura, służba cywilna, telewizja publiczna, radio i konie arabskie w stadninach. Z tymi wrogami demokracji udało się już zrobić porządek (choć nie do końca: koń Przewalskiego nadal
czyha!). Ale – trawestując towarzysza Iosifa Wissarionowicza Stalina – w miarę
postępów demokracji walka z jej wrogami zaostrza się... Dlatego do pierwszego wielkiego wroga: Trybunału Konstytucyjnego, ostatnimi czasy dołączają
następni: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komisja Wenecka, senatorowie USA, ale i wewnątrz kraju czai się zdrada, to Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa. Pojawiają się uchwały
władz samorządów terytorialnych, głoszących, że w swojej działalności będą
respektować wyroki sądów!... Toż to już jest jakieś horrendum i bezczelność!
Samorządy adwokackie i radcowskie występując przed Trybunałem bełkoczą
coś niezrozumiale (amicus curiae) i sprzeciwiają się dobrej zmianie. A przecież
ona jest, tuż za rogiem, kwitnie, choćby w postaci mojego sąsiada, dyrektora
banku z dwojgiem dzieci (Adam i Bartłomiej), który przewijając w palcach
kluczyki do czerwonego ferrari strofuje mnie: Panie Mecenasie, czy rozliczył
Pan już swojego PIT-a? Bartek czeka na pieniądze.
Nic dziwnego, że w obliczu narastających przeciwności suweren wkurza
się coraz bardziej: onegdaj na meczu ligowym piłki kopanej wywiesił wielki transparent, wyliczając z nazwy, imienia i nazwiska kogo w nowej demokratycznej procedurze będzie wieszał, bo suweren taki właśnie jest: prosto
i bezceremonialnie, bez fałszywych uśmiechów. Ogłosił się suwerenem niekoniecznie w zgodzie z arytmetyką wpisaną w istotę demokracji, bo jak pamiętam ze szkoły podstawowej mniej niż jedna piąta, to nie jest większość,
ale ponieważ suweren czasami sprawia wrażenie, jakby do żadnej szkoły nie
chodził, nie ma to większego znaczenia. Istotne jest to, że ma po swojej stronie niejakiego Victora D’Hondta, chociaż nigdy o nim nie słyszał.
Georges Clemenceau powiedział kiedyś, że wojna jest zbyt poważną sprawą,
by można ją pozostawić wojskowym; ja myślę, że Polska jest zbyt poważną sprawą, by pozostawić ją politykom. Okazuje się, że demokracja niejedno ma imię
i każdy może sobie nią gębę wytrzeć, dlatego zbroić się trzeba, bo już Benjamin
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Franklin, jeden z ojców amerykańskiej demokracji, zauważył, że „Demokracja to
dwa wilki i owca, głosujące co zjeść na obiad. Wolność to uzbrojona po zęby
owca, która może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją”. Naszą bronią miało być prawo. Tak bardzo mu niegdyś zawierzyliśmy, zapadaliśmy wieczorami w błogi sen ufając, że czuwa nad nami i obudzimy się następnego
ranka we własnym kraju, wydźwigniętym z dziejowej zapaści, wojen, utopijnej
opresji, zasiedziałym już w środku Europy, do której tęskniliśmy dziesięcioleciami, suplikowali, z sukcesem wydawałoby się... Aż tu nagle Broniewski bardziej,
niż Europa: Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę... Prawo nas zdradziło. Może nie chciało, ale okazało się słabe w obliczu suwerena, wyśmiane, wykpione, dycha gdzieś jeszcze w kątku sali sejmowej, trafione
buciorem między oczy, jeszcze upiera się, szepcze: „Plus Ratio Quam Vis”. Czy
wyciągniemy doń rękę, wspomożemy swoim rozumem właśnie, wiarą, że nie
wszystko stracone, czy też depcząc po zewłoku, nie oglądając się, pójdziemy
dalej, na zatracenie... Skąd przyszliśmy? Dokąd idziemy? Kim jesteśmy?...- Pytał
Paul Gauguin. Odpowiedzmy sobie, czy tylko wytrawnymi pożeraczami kapusty, czy może Obywatelami? Czy tylko członkami samorządu zawodowego, czy
także środowiskiem wbudowanym w porządek konstytucyjny, na którym ciążą
ustrojowe obowiązki; kto i czego może i powinien od nas oczekiwać?
A tu pospolitość skrzeczy (Wyspiański), w codziennej krzątaninie, w zabiegach o kasę łatwo się zagubić, szczególnie tym młodym, mogą nie pamiętać,
że przychodzi czas, gdy warto być przyzwoitym, że przychodzi czas próby, gdy
mniej ważny staje się najnowszy model iPhona. Wiem: tu klient, tam rozprawa,
tu pozew, tam opinię trzeba napisać... Tylko pozornie dzieje się jak zawsze, codzienność zamula, ale nie dajmy się oszukać: nasz świat wyśniony, wymarzony
w celach na Rakowieckiej, w Poznaniu‚ 56 roku, mrocznych latach stanu wojennego, został poddany testowi na prawdziwość teorii Einsteina: czas nie biegnie
liniowo, czas pętli, kluczy, poddany ciśnieniu bezdennej masy głupoty, arogancji,
buty i pogardy, a to zahaczy o lata pięćdziesiąte, a to o XIX wiek, nawet o średniowiecze czasem, chichocząc odczytuje z mównicy sejmowej wersety z „Krótkiego
kursu historii WKP(b)”1. Obszar rozumu kurczy się, zanika, aż któregoś dnia, gdy
wyeliminowani zostaną kolejni wrogowie, staniemy przed sędzią, absolwentem
kolejnego wcielenia Centralnej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie2 i wtedy już będzie za późno, by za Kubą Sienkiewiczem zaśpiewać: Co ja
robię tu?... Trzeba było przytomnym być wcześniej, gdy Hannibal stawał u bram...
WKP(b): Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
młodszym Koleżankom i Kolegom wyjaśniam, że szkoła taka funkcjonowała
w latach 1948–1953 i przyuczała do wykonywania zawodów prawniczych osoby
cieszące się zaufaniem komunistycznych władz.
1
2
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Tymczasem po ostatnim (mam nadzieję, że nie: ostatnim) egzaminie radcowskim przybyło 2.422 radców prawnych, którzy lada moment radośnie
wkroczą na rynek usług prawnych i ku swojemu zdumieniu przekonają się, że
tak naprawdę, to nikt na nich nie czeka. Nie rozumiem ich wyborów; mogli
przecież skończyć psychiatrię, zawód z przyszłością, pacjentów przybywa: tych
podejmujących uchwałę w sprawie obrony suwerenności RP, tych rozpoznających użycie broni magnetycznej na Pomorzu, tych określających przyszłego
Prezydenta USA dżumą bądź cholerą, tych wreszcie, których uczynki polityczne
można zrozumieć dopiero po lekturze trylogii Jerzego Krzysztonia. Czasami budzę się w nocy, nasłuchuję, pytam: czy to się dzieje naprawdę?!... Mam nadzieję,
że młodzi radcowie znajdą swoją drogę, lepszą, nie pogrążą się w goryczy absolwentów różnych marketingów, politologii, wyższych szkół pończoszniczych
i nauk stosowanych i „na kasie” w markecie nie wyleją kubła pomyj własnego
rozczarowania na współrodaków, którym wciąż nie jest wszystko jedno.
Żyjemy w przedziwnym pomieszaniu zdarzeń: spychani w eksperymencie ustrojowym w mrok XIX wieku, jednocześnie stajemy przed wyzwaniem
z „Matrixa” rodem. Oddajemy do rąk Koleżanek i Kolegów kolejny numer
w dużej części poświęcony informatyzacji usług prawniczych, od czego nie
uciekniemy, chyba że na emeryturę. To jest przymus ekonomiczny, bodaj
gorszy od tego z opisanego przez Marksa i Engelsa. Rewolucja informatyczna już dzieje się; dzięki deklaracji współpracy złożonej przez Prof. Dariusza
Szostka dowiemy się, jak stanąć na barykadzie w pierwszym szeregu i sztandar zawodu unieść wysoko... Otwieramy też nową rubrykę pod tytułem
nawiązującym do zawołania Legii Cudzoziemskiej: kto nie maszeruje, ten
umiera (w wersji radcowskiej: kto nie klika, ten umiera).
W numerze, kolega Zenon Klatka o tym, co nas dotyczy i dokąd prowadzi obowiązywanie dwóch systemów prawnych, dr hab. Tomasz Kubalica
bardzo na czasie o imigrantach, imigracji i o tym, że filozofia nie jest, jak suweren, strachliwa i uchodźcy się nie lęka... Zajrzymy do Sakartwelo, cudownego, pięknego kraju, gdzie jeszcze w kawiarni można zamówić espresso
i zapalić papierosa, zaś koleżanka Maria Nogaj zrelacjonuje między innymi
spektakl z Opery Śląskiej wg Alfreda Jarry’ego „Ubu Król”, którego tekst zaczyna się od słów: „Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie...”
Redaktor Naczelny
Marek Wojewoda
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RZECZ O PRAWIE

CZY BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ
RÓWNOCZEŚNIE DWA SYSTEMY PRAWA?
Zenon Klatka

Długotrwały spór wokół Trybunału Konstytucyjnego i wywołany nim kryzys prawny stał
się przedmiotem uchwał gremiów sądowych, organów samorządu terytorialnego oraz apeli
polityków. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 26.04.2016 r.
wskazało, że dla zapewnienia jednolitości orzecznictwa należy przypomnieć, że orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu, a nieopublikowany
wyrok stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemania
jego zgodności z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał w toku postępowania. Kolegium
NSA w swoim stanowisku z dnia 27.04.2016 r. apeluje o poszanowanie niezależności sądów
i Trybunałów, wskazując na to, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, a także, że podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu. NSA przypomina, że dotąd w orzecznictwie sądów administracyjnych w pełni szanowano i respektowano poglądy wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Podobnej treści uchwały
podjęte zostały przez niektóre Zgromadzenia Sędziów, a także przez kilka stowarzyszeń sędziowskich. W apelu trzech byłych Prezydentów RP wzywa się wszystkich Polaków do „kierowania się w codziennej pracy i działaniu porządkiem prawnym zgodnym z Konstytucją”. Podkreśla się też, że „sędziom, prokuratorom i przedstawicielom innych zawodów prawniczych
należy zapewnić szczególną ochronę przed konsekwencjami bezprawnych posunięć władz”.
A rady wielu miast w podjętych uchwałach, kierując się intencją zapobiegania niepewności
co do prawa i obowiązywaniu dwóch równoległych porządków prawnych, zwracają się do
prezydentów miast, by w działalności urzędów, a w szczególności przy wydawaniu decyzji
administracyjnych, uwzględniano wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – również
te nieopublikowane. Niektórzy wojewodowie już zapowiadają uchylanie takich uchwał w trybie nadzoru. Realne staje się więc niebezpieczeństwo pojawienia się w praktyce stosowania
prawa dwóch jego systemów. Postawi to przed każdym z nas niezwykle trudne wyzwanie
profesjonalne, ale i etyczne. Jesteśmy przecież zobowiązani do przestrzegania prawa, ale i do
profesjonalnego, a więc rzetelnego i uczciwego reprezentowania interesów klienta. Klient
oczekuje od nas prawidłowego odczytania obowiązujących norm i spodziewanego kierunku
orzecznictwa. Uzasadnione wydaje się też podjęcie przez KRRP lub zjazd stosownej uchwały.
Na ten trudny czas warto przypomnieć wiersz Adama Zagajewskiego z roku 1985 zatytułowany „Prawo”:
„Jest niewidzialne, przezroczyste, o anemicznej cerze chorowitego chłopca, który rozwiązuje szarady; niedostępne wzruszeniu poety; uwielbia maskaradę, ubiera
się w kobiece suknie, kryje się pod popiołami peruk.
A jednak to ono, wytrwałe jak sprężyny zegarów na zamkowych wieżach, dźwiga
i wzmacnia ramiona wolnych ludzi”.
8
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dr hab. Prof. UO Dariusz Szostek
radca prawny

Redakcja: Panie Profesorze, Pański ostatni wykład podczas szkolenia
dla radców prawnych u wielu słuchaczy wywołał lęk egzystencjalny.
A przecież nowa procedura doręczenia elektronicznego to dopiero początek. Czyżby było to już ostatnie
i nieodwołalne pożegnanie z maszyną do pisania?
Prof. Dariusz Szostek: Z maszynami do pisania pożegnaliśmy się już
dawno. Zastąpiły je komputery (dotychczas w dużej mierze funkcjonujące jak nowoczesne maszyny do pisania). Raczej to powolne pożegnanie
drukarek.... Współczesne komputery
z odpowiednim systemem teleinformatycznym pozwalają na współdzielenie informacjami, danymi itp. Jaki jest
dzisiaj sens przygotowywania pism
procesowych, czy w ramach postępowania administracyjnego, następnie ich drukowanie, przesyłanie operatorem pocztowym bądź osobiście
na biuro podawcze, aby później na
nowo te dane wprowadzać do systemów teleinformatycznych (sądowych
lub administracyjnych), przygotowywać w tych systemach pisma, aby je
następnie drukować i cała procedura

doręczenia od nowa... Zresztą tradycyjny sposób doręczania pozostaje
(poza e.p.u, S24, czy w postępowaniu
podatkowym). Kto będzie dalej chciał
drukować – nie będzie miał zakazu.
Chodzi raczej o umożliwienie tym, co
nie przepadają za papierem składanie
elektronicznie....
Red. W tym rzecz właśnie, że na razie świat wirtualny funkcjonuje wraz
ze światem „papierowym”, że tak to
określę, co przekłada się na wolność
wyboru. Gdyby w procedurach taka
wolność obowiązywała, nikomu by
to nie przeszkadzało, ale w sprawach
podatkowych na przykład jako pełnomocnik muszę mieć adres elektroniczny w szczególnym trybie notyfikowany i nie mogę już wyjechać spokojnie
na dwutygodniowy urlop bez komputera (tabletu, smartfona), a kancelaria nie odbierze poczty, nie zostawię
pełnomocnictwa
substytucyjnego
koledze na wszelki wypadek. Szukam
odpowiedzi na pytanie: czy na pewno dobry jest to kierunek, w którym
zmierzamy, czy mamy czuwać przy
komputerze dzień i noc, porzucić realnego drinka pod palmami, „Matrix”
uznać za jedyną rzeczywistość?
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D.S. Tak, są eBooki, mBooki, muzyka na YouTube, filmy 3D. co nie
zmienia faktu, że dalej mamy książki papierowe, gazety, ale już obok
portale elektroniczne. 11 lat temu
przeszła fala krytyki odnośnie digitalizacji ksiąg wieczystych, dzisiaj
już nikogo NKW nie dziwi. Czy ktoś
jeszcze kupuje dzienniki ustaw na
papierze? Nie, ich już nie ma. Dzisiejszy prawnik musi być „elektroniczny”, chociażby w wyszukiwaniu źródeł prawa, orzecznictwa itd. Mam tu
na myśli programy prawnicze takie,
jak Lex czy Legalis. A co do doręczeń
elektronicznych, to tylko usprawnienie. Zamiast w ikonę „drukuj” będzie
możliwość kliknięcie „wyślij”. W pozostałym zakresie nasza praca się
nie zmieni.
Red. Ja, wielu z nas, którzy urodzili się w czasach, w których rachowało się na liczydłach i nie wynaleziono jeszcze długopisu, zaczynam
się powoli do wizji końca naszego
świata przyzwyczajać. Pierwszy
przycisk „power” własnego komputera nacisnąłem w wieku 45 lat. Nie
bez kozery otwieramy rubrykę o tytule odwołującym się do zawołania
Legii Cudzoziemskiej (w oryginale:
Kto nie maszeruje, ten umiera). Po
Twoim wykładzie na szkoleniu w Jaworzu usłyszałem nawet komentarz:
czas umierać...
D.S. Szkolenie było łagodne i nie
wchodziłem w szczegóły techniczne.
No cóż, ja się urodziłem gdy nazwa
10

komputerek oznaczała urządzenie
znane dzisiaj jako kalkulator (chociaż
nie wiem, czy młodzież potrafi sobie
wyobrazić odrębne od telefonu urządzenie służące wyłącznie do liczenia.
Pierwszy raz kliknąłem w komputer
pod koniec studiów w starym bydynku WPiA UŚ, gdy dziekan prof. K.
Zgryzek podpuścił mnie i odpowiednio „zmotywował” do napisania podania na wydziałowym, studenckim
komputerze (internetu jeszcze nie
było). Pisałem stronę przez 2 godziny, wyglądała koszmarnie i na koniec
wszystko skasowałem..... Nie mam
jeszcze 45 lat (uśmieszek) ale dzięki
zespołom, w których uczestniczyłem
mamy e-sąd w Lublinie (zdaję sobie
sprawę z wielości problemów – ale
to kwestia oprogramowania, a nie
sądu), elektroniczny odpis krs, elektroniczne potwierdzenie odbioru,
a wkrótce e-k.p.c i elektroniczne biuro podawcze. Wiek 45 nie jest końcem świata, chociaż niekiedy przebudzeniem – moja babcia (94 lata)
ze swoimi prawnukami rozmawia
czasami przez skype (mimo że często
spotykają się live). Można? – Można!!!
Tak jak nauczenie się języka obcego
w średnim wieku. Informatyzacja postępowania podatkowego czy cywilnego nie jest aż takim wyzwaniem.
To tylko komunikacja elektroniczna.
Prawdziwe wyzwanie to treści
cyfrowe, gry on-line wirtualne (wartość obrotu:kilka miliardów USD), telemedycyna (w tym transgraniczna),
przechowywanie danych w chmurze
np. na Kajmanach, problem prawa
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właściwego dla umów zawieranych
w świecie 3D przez nasze avatary,
jurysdykcja, aterytorialność internetu, kryptowaluty internetowe uznawane m.in w Japonii za środek płatniczy, internet rzeczy (które same
się komunikują i przesyłają wiadomości, zamówienia itd, big data, czy
cyberbezpieczeństwo.... o czym wolałem w Jaworzu nie wspominać na
pierwszym spotkaniu.
To nie jest przyszłość. To wszystko teraźniejszość i aktualne problemy. Trzeba naprawdę nie chcieć aby
ich nie dostrzegać. Niedługo będę
miał 45 lat.... pewnie coś wtedy po
raz pierwszy włączę – hologramy już
widziałem, więc nie to, rozszerzoną
rzeczywistość też, problemy prawne
z tym związane widzę.... Ale na pewno wtedy coś kliknę....
Red. Mimo wszystko zabrzmiało
to optymistycznie. Mam nadzieję,
że optymizm Pana Profesora będzie
nam towarzyszył i w następnych numerach radcy.pl i podczas kolejnych

szkoleń, za obietnicę których z góry
w imieniu Czytelników dziękuję.
Na zakończenie trochę futurologii,
może nawet science fiction: Czym
to się wszystko skończy? „Nowy
wspaniały świat” według Aldousa
Huxleya? Jeżeli tak, to ja wysiadam...
D.S. Raczej jesteśmy w Trzeciej Fali wg Alvina Toflera i to w jej
środkowej fazie. Niestety, jesteśmy
też blisko realizacji scenariusza
z wyśmienitej książki Marca Elsberga „Zero” i oby nigdy „Black Out-u”
tego samego autora. Z drugiej strony, czy współcześnie Robinson Kruzoe byłby w stanie zrobić cokolwiek
bez sprawdzenia jak się to robi w Wikipedii lub w Google? A może gdy
musimy to jesteśmy w stanie jednak
zrobić wszystko – nawet pierwszy
klik, w szczególności gdy urzędy
skarbowe przestają doręczać w sposób tradycyjny pisma....
Red. Dziękujemy bardzo za rozmowę
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Maciej Czajkowski

Odbyło się doroczne posiedzenie
Zgromadzenia Delegatów katowickiej
Izby Radców Prawnych. Pierwsze w tym
roku, bo kolejne sprawozdawczo-wyborcze w dniu 1 października 2016 roku
zamknie obecną kadencję władz samorządu i otworzy następną. Gościliśmy
Prezesa KRRP, Dariusza Sałajewskiego.
Minutą ciszy wspomnieliśmy naszą
koleżankę, Anię Zaleską oraz tych, którzy w 2015 roku odeszli; pamiętamy
koleżanki i kolegów: Roman Kawalec,
Józef Wolnik, Edward Chrostek, Maria
Kwoczek-Krywult, Emilia Grymek, Piotr
Herzog, Jan Kiwacz, Arkadiusz Wieteska,
Lesław Papaj, Tomasz Pisarek, Danuta

12

Matlak, Antoni Jura, Jarosław Samson,
Zbigniew Marcisz, Marek Wencel, Renata Grabska.
Sprawozdanie Rady Okręgowej
Izby Radców Prawnych z działalności
w 2015 r. przedstawił Dziekan: Ryszard
Ostrowski.
W ostatnim dniu roku 2015 na liście
radców prawnych prowadzonej przez
Radę OIRP w Katowicach było 2909
radców prawnych (w tym 1405 kobiet
i 1504 mężczyzn). Wykonywanie zawodu zgłosiło 2306 osób, a jego dominującą formą świadczenia pomocy prawnej
są kancelarie indywidualne i spółki (1.555
osób). Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 888 radców prawnych
(umowy cywilnoprawne: 335 osób).
Aplikację radcowską w naszej Izbie
odbywało 358 aplikantów. Do ubiegłorocznego egzaminu wstępnego na
aplikację zgłosiły się 272 osoby (z wynikiem pozytywnym 94 osoby).
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach odbyła 10 posiedzeń, na których podjęła 907 uchwał;
w większości dotyczyły
spraw osobowych radców prawnych i aplikantów: wpisy, skreślenia,
zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu,
wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia,
umorzenia należności,
rozłożenia opłat na raty,
wyznaczenia patrona
aplikanta radcowskiego, zwolnienia z obowiązku szkoleniowego,

WIADOMOŚCI Z IZBY

programu aplikacji radcowskiej oraz
wykładowców – ale też po raz pierwszy w ubiegłym roku Rada określała listy
radców prawnych wyznaczanych jako
obrońcy z urzędu w sprawach karnych
w trybie zwykłym i przyspieszonym
oraz listy radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 5
sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej.
O wymienianych przez Dziekana
przedsięwzięciach sportowych, edukacyjnych dla szkół (pilotażowy program
edukacji prawnej wg autorskiego programu r.pr. Grzegorza Chyckiego), promocji zawodu, a także imprezach: balu
karnawałowym dzieci radców prawnych,
Pikniku z okazji Dnia Radcy Prawnego,
o działalności Klubu Seniora, a także
o współorganizowanych przez Radę
konferencjach naukowych – informu-

jemy w miarę bieżąco w naszym kwartalniku, starając się przedstawić również
relację z ważniejszych wydarzeń.
Obowiązek szkoleniowy realizowało łącznie 1.448 radców prawnych na
organizowanych przez Izbę 29 szkoleniach jednodniowych oraz dwóch szkoleniach trzydniowych (wyjazdowych).
W szkoleniach uczestniczyło łącznie
1448 radców prawnych. Oczywiście lista ta nie wyczerpuje aktywności edukacyjnej naszych koleżanek i kolegów,
biorących także udział w szkoleniach
organizowanych przez Krajową Radę
Radców Prawnych.
Po wystąpieniach sprawozdawczych
kolegów Tomasza Michalskiego, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Wojciecha Kubisy,
Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP, których mamy zaszczyt gościć na łamach
każdego numeru radcy.pl – w zawiło-
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Radca prawny Szczepan Balicki
prawnikiem Pro Bono w 2015 roku

Na uroczystej gali, która odbyła się
w salach Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Warszawie w dniu 18 kwietnia br. ogłoszone zostały wyniki XIII
edycji Konkursu Prawnik Pro Bono.
W skład Kapituły konkursu wchodzi
corocznie Prezes KRRP. Kapitule przewodniczył ponownie Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej
Rzepliński.
Tytuł Prawnika Pro Bono przypadł
w 2015 r. emerytowanemu radcy
prawnemu Szczepanowi Balickiemu. Mecenas Szczepan Balicki przez
57 lat pracował w zawodzie prawniści sprawozdań finansowych i budże- czym, do 2009 r. jako radca prawny.
tu wprowadził zgromadzonych kolega Były żołnierz Armii Krajowej, absolZbigniew Głodny, Skarbnik OIRP, a kole- went Uniwersytetu Jagiellońskiego
ga Maciej Krzyżaniak, Przewodniczący nadal jeszcze aktywnie udziela się
Komisji w imieniu Komisji potwierdził w poradnictwie prawnym w ramach
rzetelność i niewadliwość ksiąg rachun- Stowarzyszenia PAX i Uniwersytecie
kowych, a uchwalenie budżetu na rok Trzeciego Wieku w Rybniku.
2016 wprowadziło Skarbnika w świetny
Śląskie Forum Samorządów Zawodów
nastrój (na zdjęciu).
Zaufania Publicznego
Zgromadzenie udzieliło absolutoCo łączy radcę prawnego, lekarza,
rium Radzie i pozostałym organom
doradcę podatkowego i architekta?
OIRP w Katowicach.
Redakcja pomna upomnień, że w re- Odpowiedź jest prosta – zaufanie,
lacji z ubiegłorocznego Zgromadzenia jakim obdarzają nas klienci, gdy przyDelegatów znalazło się zbyt wiele cy- chodzą uzyskać pomoc, poradę, by
ferek, kwot, tabelek i innych zbędnych zobaczyć światełko w tunelu usłanej
mądrości – przypomina, że każdy czło- problemami rzeczywistości. Zdrowie
nek Okręgowej Izby Radców Prawnych nasze, naszych czworonożnych przyw Katowicach w każdej chwili ma na ży- jaciół, relacje z prawem, przestrzeń
czenie dostęp do sprawozdania finan- życiowa i nasze otoczenie, wszystko
sowego, sprawozdania z wykonania bu- to determinuje nasze życie, nasze
dżetu ubiegłorocznego i treści budżetu postrzeganie świata i oczywiście
poziom szczęścia, jaki odczuwamy.
obowiązującego w roku bieżącym.
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Podejmując życiowe decyzje, coraz
częściej zwracamy się do profesjonalistów, do których czujemy szacunek i zaufanie nie tylko z powodu
ich wiedzy, ale również wysokich
standardów etycznych jakie łączą się
z wykonywanymi przez nich zawodami. Podstawa relacji z takim doradcą,
to nie tylko kwestia wiedzy, kompetencji czy wykształcenia, ale przede
wszystkim zaufania.
Wszystkie samorządy zawodów
zaufania publicznego z województwa śląskiego w dniu 27 kwietnia
2016 r. podpisały porozumienie, na
mocy którego stworzą platformę wymiany poglądów i doświadczeń.
Lekarze, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, adwokaci,
farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi,
rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy od teraz w ważnych
sprawach będą mówić jednym
i mamy nadzieję, że doniosłym głosem. Zaczynem do tego powinno
stać się podpisane w Domu Lekarza
porozumienie, które powołało Śląskie Forum Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego.
„Potrzeba nam powrotu do merytorycznej, rzeczywistej debaty niesłychanie ważnej w życiu społecznym,
w każdej jego przestrzeni. Zebrali się
tu dzisiaj przedstawiciele wszystkich
samorządów zawodów zaufania publicznego, po to aby rozpocząć nowy
etap debaty międzyśrodowiskowej.
Obserwujemy zawężanie się środowisk do swoich problemów, powsta-

ją tak zwane getta specjalizacyjne.
Chcemy stworzyć przestrzeń do tego
dialogu. To nie tylko symboliczne
porozumienie, ale też nasz wspólny
głos w obronie samorządności i jej
znaczenia dla kształtowania społeczeństwa. Samorządność nie zawsze
bywa pieszczochem władzy. Nie jest
dana raz na zawsze, musimy ją pielęgnować” – powiedział Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Jacek Kozakiewicz.
Forum ma stanowić nie tylko
płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych
z działalnością zawodów zaufania
publicznego, ale powinno stać się
również centrum opiniotwórczym
i wyznaczać nowe kierunki działania, aby samorządy zawodowe mogły jeszcze skuteczniej działać na
rzecz swoich członków. Samorządy zawodowe mając swoje oparcie
w Konstytucji RP, odgrywają ważną
rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego wykonują zadania
o szczególnym charakterze z punktu
widzenia społeczeństwa. Z tego powodu nie może dziwić, że wzorem,
województw: mazowieckiego i łódzkiego również w województwie śląskim samorządy zawodowe dostrzegają nie tylko potrzebę wspólnej
debaty, ale i intensywnego działania
na rzecz wzmacniania idei samorządności zawodowej.
„Jest bardzo wiele tematów przynależnych każdemu z tych samorządów, które w mojej ocenie są inter-
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dyscyplinarne i pozwalają na wymianę
poglądów i dzielenie się doświadczeniami, np. jeśli chodzi o system szkolenia
czy też w kwestiach odpowiedzialności
dyscyplinarnej i postępowań w tym
zakresie w poszczególnych samorządach”- mówił podczas spotkania dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Ryszard Ostrowski.
Po podpisaniu porozumienia prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm.
Piotr Brukiewicz zaproponował powołanie na pierwszą prezydencję prezesa
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med. Jacka Kozakiewicza.
Pomysł został przyjęty przez wszystkich przedstawicieli samorządów zawodowych przez aklamację. Zgodnie
z zasadami porozumienia prezydencja
będzie trwała 6 miesięcy, przez które
dany samorząd będzie koordynował
pracę i aktywność Forum.
Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli piętnastu
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samorządów zawodowych z terenu
województwa śląskiego.
Jakie przyświecają im wraz z powołaniem do życia Forum – są to:
– –inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie
interesów grupowych członków
Forum,
– –wyrażanie opinii wobec działań
władzy, administracji państwowej
i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
– –tworzenie właściwych warunków
do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,
– –integracja środowisk zawodowych,
– –wymiana doświadczeń dotyczących
działalności
zawodowej,
w tym podnoszenia kwalifikacji
członków samorządów.


Maciej Czajkowski

A W KRAJOWEJ RADZIE...

Nie jest łatwo
Krajową Radą być...
Duszno, jakby absurdu opar, więc
coraz trudniej robić swoje. Podczas
XII
posiedzenia
Krajowej Rady Radców Prawnych IX
Kadencji, 12 marca 2016 r. podjęta została
kolejna uchwała sprzeciwiająca się przypadkom łamania podstawowych zasad
państwa prawa, lekceważeniu niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego, próbom podważania pozycji
władzy sądowniczej. Władze państwowe, stwierdza stanowisko KRRP, kreują
dwa konkurencyjne porządki prawne
w Polsce, budując negatywny obraz
naszego kraju i postrzeganie go jako
demokratycznego państwa prawa na
forum międzynarodowym (pełny tekst
uchwały: http://kirp.pl/author/dominik-pokornowski/).
Teraz, kiedy WK pisze te słowa, minęły dwa miesiące od dnia podjęcia
uchwały i nie dało się zauważyć, by
ktoś się tym przejął. Bo ów „ktoś”, jasno
zdefiniowany przecież, nieprzemakalny
jest i wzory czerpie wyłącznie z własnej
szafeczki z urojeniami. Wasz Korespondent w swoich peregrynacjach widział
już takie szafeczki: w kolorze brunatnym,
czerwonym, kwadratowe, prostokątne,
w kształcie walca czasem; Puszka Pandory, na przykład.
Sprawie tej poświęcono również dyskusję podczas nieformalnego (nieformalnego, czyli z założenia, takiego, gdzie
ucierają się stanowiska, ale uchwał się nie

podejmuje) posiedzenia Krajowej Rady
w dniach 6-8 maja br. w Opolu. Tu chyba
WK użył niewłaściwego słowa: „dyskusja”
oznacza ścieranie się odmiennych poglądów, tymczasem w Opolu tego nie było.
Zgodność między członkami Krajowej
Rady była większa niż między zegarami.
My, radcowie prawni, jesteśmy Obywatelami. Polska, to nasze Państwo. Wartości
wpisane w Konstytucję, to nasze wartości. Pojęcie „kompromis” nie odnosi się
do wartości. Zasadami się nie handluje.
Postanowiono, że Krajowa Rada w każdym przypadku stanie po stronie Konstytucji RP, podstawowych praw człowieka
i obywatela, piętnować będzie łamanie
prawa, nurzanie wartości w szambie buty,
arogancji i pogardy... Występować będzie przed Trybunałem Konstytucyjnym
w obronie cywilizacyjnego dorobku.
WK jest dumny z Krajowej Rady Radców Prawnych.
Ponieważ w wielu Izbach odbywają się
już zebrania rejonowe, Dziekani informowali, że radcowie zgłaszają potrzebę środowiskowego zademonstrowania wierności
zasadom; forma pozostaje na razie w sferze
luźnych pomysłów: biało-czerwona opaska na todze, Konstytucja RP z logiem KIRP
na okładce, wykładana na pulpit podczas
rozprawy... Temat powróci w czerwcu podczas XIII posiedzenia KRRP.
W przeddzień marcowego posiedzenia odbyła się doroczna uroczystość VIII
edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy
Prawnego. Choć pogląd WK na temat akcji w rodzaju dzierżenia wysoko parasola
w kolorze niebieskim jest powszechnie
znany, to nie sposób bez podziwu nie odnotować licznych w naszych szeregach

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

17

A W KRAJOWEJ RADZIE...

ludzi (dotychczas wyróżnionych zostało 129
radców prawnych i aplikantów), którym nie
jest
wszystko
jedno. Z naszej
Izby w tym roku
Kryształowe Serce otrzymał kolega Sebastian Uchnast.
Kolejnego dnia już nie było tak miło,
szczególnie w części posiedzenia poświęconej konstrukcji budżetu na 2016
(jak WK wspominał w poprzednim numerze, podczas grudniowego posiedzenia budżet „padł”). W myśl zasady, że ilu
prawników, tyle poglądów (plus jeden),
pokazało się, jak różnie można rozumieć
zadania i priorytety w działaniu Krajowej
Rady; wszak to pieniądze determinują zakres zadań. Oczywiście nie obyło się bez
tradycyjnych pojękiwań ze strony Prezydium, że pieniędzy jest za mało, choć
zdaniem WK pieniędzy w Krajowej Radzie jest dość, a nawet nadto (12.702.938
złotych). Nie był pogląd odosobniony.
Pomijając jeden głos z Torunia, delikatnie to określając: emocjonalnie krytyczny wobec tych członków Krajowej Rady,
którzy w milczeniu i pokornie nie przyjęli propozycji Prezesa i Skarbnika, ba!...
ośmielili się zaprezentować odmienne
stanowisko: gadali, dyskutowali, tu skreślili, tam dodali – ostatecznie budżet roku
2016 został przyjęty, choć WK odniósł
wrażenie, że po głosowaniu nikt nie wydawał się do końca zadowolony. To się
nazywa: kompromis.
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Ponieważ trwają prace nad zmianami w Regulaminie Odbywania Aplikacji,
WK nie powstrzyma się przed użyciem
ulubionej swojej dewizy „A nie mówiłem?...”, a to z przyczyny Uchwały KRRP
z 12 marca 2016 r. pod niepozornym
tytułem: w sprawie zmiany uchwały
o zasadach wyznaczania radców prawnych do prowadzeniu spraw z urzędu.
Uchwała uwzględnia nowy przepis
w Ordynacji podatkowej (art. 138n),
przewidujący obowiązek ustanawiania
radcy prawnego z urzędu pełnomocnikiem szczególnym do prowadzenia
spraw podatkowych. W ten sposób mleko się rozlało. Wieloletnia radosna twórczość Komisji/Zespołu (etc) ds. Aplikacji
przy wsparciu Pana Prezesa, ograniczająca w programie aplikacji zajęcia z prawa podatkowego, kasująca kolokwium
z tego przedmiotu pod hasłem: z tym,
to do doradców podatkowych (WK pamięta, kto to powiedział), a także działalność Ministerstwa Głupich Kroków,
tak samo mądrego w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych – doprowadzili razem do tego, że radca prawny
ustanowiony na wniosek Dyrektora Izby
Skarbowej pełnomocnikiem z urzędu,
rzeczywiście pójdzie z kasą do doradcy
podatkowego. Ale oni wzajemnie do
nas nie przyjdą.
Nie sposób nie wspomnieć o kolejnej
uchwale (115/IX/2016 KRRP) w sprawie
zwołania XI Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych w dniach od 3 do 5 listopada
2016 r. w Warszawie. Na Zjeździe wybierać będziemy Prezesa (między innymi),
ale to już temat na inne opowiadanie.

Wasz Korespondent
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Rozporządzenie eIDAS –
dokąd zmierzAmy ?
Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
Partner w Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy

Rok 2016 wydaje się być przełomowym rokiem dla informatyzacji postępowania cywilnego. W życie wchodzi szereg
przepisów mających umożliwić dokonywanie czynności drogą elektroniczną. Już
niebawem, bo 1 lipca wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. elektroniczne
postępowanie wieczystoksięgowe (ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r.
poz. 2018), a także przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE C z 2012r. Nr
326, s. 47). Potem, w dniu 8 września 2008r.
zacznie obowiązywać ustawa z 10 lipca
2015 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.u. z 2015r. poz. 218). Wchodzące
zmiany są wielce istotne, a niektóre
wręcz rewolucyjne w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym i jak
się wydaje w znacznej mierze wpłyną
na informatyzację i to nie tylko postępowania cywilnego ale także prawa
cywilnego materialnego, postępowania
administracyjnego, a także na prawo
administracyjne materialne.

Rozporządzenie eIDAS oraz wprowadzająca je ustawa o usługach zaufania,
identyfikacji elektronicznej oraz o zmianie niektórych ustaw (aktualnie procedowana), wprowadza całkowicie nowe
narzędzia prawne, modyfikuje dotychczasowe, ale co najistotniejsze, z czym nie
mieliśmy do czynienia przy dyrektywie
o podpisach elektronicznych (dyrektywa
99/93/WE), wprowadza domniemania
prawne, które będą miały pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi.
Wspólnota
Europejska
dostrzegła problem dotyczący identyfikacji
w czynnościach dokonywanych w postaci elektronicznej, w tym także w obrocie transgranicznym. Po dziesięcioletnim
obowiązywaniu dyrektywy 99/93/WE
okazało się, iż jest ona niewystarczająca
i nie rozwiązuje wielu problemów. Różnice w implementacji dyrektywy w różnych
państwach (chociażby brak w polskim
prawie zaawansowanego podpisu elektronicznego), problem w uznawalności
podpisów w obrocie transgranicznym,
trudności w uznawalności dokumentów
w postaci elektronicznej i przekonwertowanych dokumentów tradycyjnych, brak
akceptacji dokumentów w postaci elektronicznej przez sądy itd., skłoniło Komisję Europejską do przygotowania nowego aktu
wspólnotowego, który ujednolica identyfikację elektroniczną we Wspólnocie. Dotychczasowe działania, uchwalenie dyrektywy 99/93/WE i podejmowane w tym
zakresie inicjatywy nie przyniosły wystar-
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czających rezultatów. Dlatego uchwalono cytowane rozporządzenie. Zgodnie
z preambułą „celem rozporządzenia jest
zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym poprzez zapewnienie bezpiecznych i płynnych interakcji elektronicznych między
przedsiębiorstwami, obywatelami i organami publicznymi, co pozwoli podnieść
skuteczność publicznych i prywatnych
usług online, e-biznesu i handlu elektronicznego w Unii”. Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia
13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych obejmuje głównie podpisy
elektroniczne, nie zapewnia natomiast
szczegółowych ram transgranicznych
i międzysektorowych, które odnosiłyby
się do bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych do realizacji transakcji elektronicznych. Rozporządzenie umacnia i poszerza
dorobek tej dyrektywy.
W większości przypadków dostawcy
usług z innego państwa członkowskiego
nie mogą korzystać ze swojej identyfikacji elektronicznej w celu zapewnienia
sobie dostępu do tych usług, ponieważ
krajowe systemy identyfikacji elektronicznej w ich kraju nie są uznawane i akceptowane w innych państwach członkowskich. Taka bariera elektroniczna
nie pozwala dostawcom usług w pełni
korzystać z rynku wewnętrznego. Wzajemnie uznawane i akceptowane środki
elektronicznej identyfikacji ułatwią transgraniczne świadczenie licznych usług
na rynku wewnętrznym i umożliwią
przedsiębiorstwom prowadzenie działań
za granicą bez konieczności zmagania się
20

z przeszkodami wynikającymi z kontaktów z organami administracji publicznej.
Jednym z celów rozporządzenia jest zniesienie istniejących barier w transgranicznym stosowaniu środków identyfikacji
elektronicznej stosowanych w państwach
członkowskich w celu uzyskania dostępu
przynajmniej do usług publicznych. Celem rozporządzenia nie jest ingerowanie w systemy zarządzania tożsamością
elektroniczną i w powiązane z nimi infrastruktury ustanowione w państwach
członkowskich. Jego celem jest zagwarantowanie bezpiecznej identyfikacji elektronicznej i bezpiecznego elektronicznego uwierzytelniania do celów korzystania
z transgranicznych usług online oferowanych przez państwa członkowskie.
Aby wspierać ogólne transgraniczne
korzystanie z elektronicznych usług zaufania, należy zapewnić możliwość używania
ich jako dowodu w postępowaniach
sądowych we wszystkich państwach
członkowskich.
Aby usprawnić transgraniczne korzystanie z dokumentów elektronicznych, w rozporządzeniu należy określić
skutki prawne dokumentów, które
należy uznawać za równoważne z dokumentami papierowymi, w zależności
od oceny dotyczącej ryzyka i pod warunkiem, że zapewniono autentyczność
i integralność dokumentów. Z punku
widzenia dalszego rozwoju transgranicznych transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym ważne jest
również, by oryginalne dokumenty
elektroniczne lub uwierzytelnione odpisy wydawane przez odpowiednie
właściwe organy w państwie członkow-
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skim zgodnie z przepisami krajowymi
były akceptowane jako takie również
w innych państwach członkowskich.
Niniejsze rozporządzenie nie powinno
mieć wpływu na prawo państw członkowskich do stanowienia o tym, co
stanowi oryginał lub odpis na poziomie krajowym, lecz powinno zapewnić
możliwość stosowania ich jako takich
również w kontekście transgranicznym”.
Jednym z podstawowych celów rozporządzenia eIDAS jest uregulowanie
i wzajemna uznawalność metod identyfikacji podmiotów funkcjonujących w Unii
Europejskiej. I to zarówno na poziomie
profesjonalnym (biznesowym), konsumenckim (w ramach obrotu konsumenckiego), ale przede wszystkim w sferze
publicznej, czyli do kontaktów z administracją, a także z wymiarem sprawiedliwości. W rozporządzeniu wprowadza się trzy
rodzaje podpisów elektronicznych: „zwykły podpis elektroniczny”, nieistniejący dotychczas w polskim porządku prawnym
„zaawansowany podpis elektroniczny”
oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.
Ten ostatni jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym
certyfikatem. Odmiennie jednakże niż ten
ostatni, nie musi się składać z urządzenia
i oprogramowania (tokenu i oprogramowania) ale może się w pełni opierać na
rozwiązaniach programistycznych (czyli
o samo oprogramowanie) i być uruchamiany poprzez użycie loginu i hasło. Takie
rozwiązanie wychodzi naprzeciw istniejącym potrzebom oraz ułatwi, a w wielu
przypadkach umożliwi podpisywanie dokumentów z urządzeń mobilnych.

Dla praktyki radcy prawnego najistotniejsza jest regulacja art. 25 rozporządzenia, zgodnie z którą podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku
prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma
postać elektroniczną lub że nie spełnia
wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Natomiast zgodnie z pkt. 2 tegoż przepisu kwalifikowany podpis elektroniczny
ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu!!!. Nie tak jak było dotychczas
w ustawie o podpisie elektronicznym, iż
dane w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowane przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych
dokumentom opatrzonym podpisami
własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, ale zrównanie podpisu własnoręcznego i kwalifikowanego
elektronicznego. Oznacza to możliwość
zastępowania jednego drugim. Czyli jeżeli
przepisy krajowe wymagają złożenia podpisu począwszy od 1 lipca 2016r. można
złożyć podpis własnoręczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Dotychczasowa praktyka legislacyjna w Polsce
była odmienna i tam, gdzie ustawodawca chciał dopuścić możliwość składania
(ze skutkami prawnymi) kwalifikowanego
podpisu elektronicznego każdorazowo
„dopisywano” taką możliwość (np. art. 78§2
k.c., art. 107 k.p.a. itd.). Wejście w życie rozporządzenia eIDAS spowoduje konieczność nowej interpretacji dotychczasowych
przepisów, w wielu przypadkach dopusz-
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czając dokonywanie czynności w postaci
elektronicznej, tam gdzie dotychczas było
to niedopuszczalne. Kwalifikowany podpis
elektroniczny może zastąpić podpis własnoręczny zarówno w przypadkach jego zastrzeżenia dla formy czynności prawnych,
czynności procesowych czy faktycznych.
Dotychczasowe polskie regulacje odnosiły się do podpisów elektronicznych
określonych w ustawie z dnia 18 września
2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 15
listopada 2001 Nr 130, poz. 1450 z późń.
zm). Natomiast zgodnie z art. 25 pkt. 3 rozporządzenia eIDAS kwalifikowany podpis
elektroniczny oparty na kwalifikowanym
certyfikacie wydanym w jednym państwie
członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich
pozostałych państwach. Od 1 lipca 2016r.
nie tylko istnieje możliwość zastępowania
podpisu własnoręcznego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, możliwość używania jego serwerowej postaci (opartej
o oprogramowanie, uruchamiany poprzez
login i hasło) ale także konieczność uznawania, a co za tym idzie weryfikacji m.in.
przez radcę prawnego, kwalifikowanych
podpisów elektronicznych i ich kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez
którykolwiek podmiot zaufany w Europie.
Przykładowo dla zachowania formy elektronicznej w znaczeniu nowego art. 78(1)
k.c., czy też dla niewadliwego złożenia pisma zgodnie z art. 63 k.p.a. możliwe będzie
opatrzenie dokumentu angielskim, czy też
rumuńskim kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Adresat, czy to biznesowy,
konsument, czy też podmiot publiczny,
nie może odmówić skuteczności takiemu
podpisowi.
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Kwalifikowany podpis elektroniczny
pociąga za sobą szereg domniemań: że
jest: unikalnie przyporządkowany podpisującemu, co do tożsamości podpisującego (domniemywa się, iż osobą która złożyła podpis jest osoba określona
w kwalifikowanym certyfikacie); składany
za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, których
podpisujący może, z dużą dozą pewności,
użyć pod swoją wyłączną kontrolą; jest
powiązany z danymi w taki sposób, że
każda późniejsza zmiana jest rozpoznawalna; jest złożony za pomocą bezpiecznych urządzeń służących do składania
podpisu elektronicznego. Inaczej ujmując
zapewnia autentyczność i integralność
podpisywanych danych.
Zgodnie z projektem ustawy o usługach zaufanych, umowa o wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
pod rygorem nieważności powinna być
zawarta w formie pisemnej, co w aspekcie wyżej przedstawionego oznacza także
możliwość jej zawarcia w formie elektronicznej w znaczeniu nowego art. 78(1)
k.c. Dotychczas kwalifikowane certyfikaty do weryfikacji bezpiecznego podpisu
elektronicznego były, zgodnie z ustawą
wydawane maksymalnie na okres 2 lat.
Po 1 lipca nie ma ustawowego ograniczenia terminu ważności kwalifikowanego
certyfikatu, i jest uzależnione wyłącznie
od polityki certyfikacji danego podmiotu zaufanego. Warto o tym pamiętać,
chociażby przy przygotowywaniu przetargu publicznego na dostawę kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Składający kwalifikowany podpis elektroniczny, może w certyfikacie widnieć pod
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pseudonimem (tak jak w ramach dotychczasowej regulacji), nie może natomiast
w ten sposób zawrzeć umowy o usługi
zaufane, która zawsze jest zawierana wraz
z podaniem i odpowiednią weryfikacją
(wynikającą z polityki certyfikacji) danych
umożliwiających ustalenie tożsamości.
W przypadku unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu (po początkowej
aktywacji) traci on ważność od momentu jego unieważnienia i w żadnym
wypadku nie można przywrócić jego
poprzedniego statusu.
Nowym narzędziem, nieistniejącym
dotychczas ani w polskim ani w europejskim systemie prawnym, jest pieczęć
elektroniczna. Nie jest to jakaś nowa
koncepcja – od ponad 15 lat funkcjonuje
ona m.in. w czeskim systemie prawnym.
Z kolei w Belgii trwają obecnie prace nad
aktem prawnym je wprowadzającym.
W Polsce także były próby jej wprowadzenia (m.in. 7 lat temu do ustawy o podpisie
elektronicznym), ostatecznie jednak rozwiązanie to zostało zaniechane.
Pieczęci elektroniczne są odpowiednikiem elektronicznych podpisów elektronicznych (technologicznie mogą być
tożsame), podobnie jak one opierają się
o certyfikaty lub kwalifikowane ich postaci, mogą być składane za pomocą
urządzeń do składania pieczęci elektronicznej opartej o urządzenie lub oprogramowanie bądź wyłącznie o oprogramowanie. Tyle że podpisy elektroniczne
przyporządkowane są wyłącznie osobom fizycznym, natomiast pieczęci
elektroniczne będą służyć dla opatrywania dokumentów przez podmioty
nie będące osobami fizycznymi. Przede

wszystkim przez organy administracji,
sądownictwa, osoby prawne itd.
Definicja pieczęci elektronicznej znajduje się w art. 3 pkt. 25 rozporządzenia
i oznacza dane w postaci elektronicznej
dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane,
aby zapewnić autentyczność pochodzenia
oraz integralność powiązanych danych.
Rozporządzenie wprowadza trzy rodzaje pieczęci elektronicznych: „pieczęć
elektroniczną”, „zaawansowaną pieczęć
elektroniczną” oraz „kwalifikowaną pieczęć elektroniczną” będącymi odpowiednikami „podpisu elektronicznego”,
„zaawansowanego podpisu elektronicznego” oraz „kwalifikowanego podpisu
elektronicznego”. Przy czym najpoważniejsze skutki prawne niesie za sobą kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Wprowadzając szereg domniemań prawnych
(mających zastosowanie w postępowaniu dowodowym) tworzy w praktyce domniemanie „oryginalności” dokumentu
opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Zgodnie z art. 35
rozporządzenia pieczęci elektronicznej
nie można odmówić skutku prawnego,
ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego
powodu, że pieczęć ta ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów
dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna korzysta z domniemania integralności
danych i autentyczności pochodzenia
tych danych, z którymi kwalifikowana
pieczęć jest powiązana (co nie oznacza
iż nie można przeprowadzić przeciwdowodu na tę okoliczność, ale obciąża on
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stronę która się na to powołuje). Wreszcie
w związku za art. 35 pkt. 3 rozporządzenia
wprowadza się uznawalność kwalifikowanych pieczęci wydawanych w państwach
członkowskich. Oznacza to, iż dokument
elektroniczny opatrzony kwalifikowaną
pieczęcią elektroniczną wydaną przez
podmiot zaufany np. w Rumunii musi być
uznawany w Polsce i jest związany z domniemaniami, jakie rozporządzenie wiąże
z pieczęcią elektroniczną
Oprócz dokumentów pieczęcie elektroniczne mogą być również używane
do uwierzytelniania wszelkich zasobów
cyfrowych, takich jak kod oprogramowania lub serwery.
Ustawodawca europejski, poza domniemaniem autentyczności oraz integralności danych opatrzonych pieczęcią
elektroniczną (czyli oryginalnością dokumentu), nie przesądza o sposobie jej
wykorzystania, pozostawiając to w kwestii państw członkowskich. Niestety, polski ustawodawca w chwili obecnej nie
uregulował problematyki pieczęci elektronicznej w przepisach krajowych i na
gruncie naszych przepisów nie wiadomo
kiedy może być używana (poza obrotem
prywatnym, gdy będzie zabezpieczała
autentyczność oraz integralność dokumentu). Należy się jednak spodziewać
dokumentów zagranicznych, w których
wykorzystane zostaną omawiane narzędzie prawno-informatyczne.
Kolejnym nowym narzędziem wprowadzanym w rozporządzeniu eIDAS jest:
elektroniczny znacznik czasu, czyli dane
w postaci elektronicznej, które wiążą inne
dane w postaci elektronicznej z określonym czasem i stanowi dowód na to,
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że te dane istniały w danym czasie, oraz
Kwalifikowany Znacznik Czasu, który musi
spełniać następujące wymogi: wiąże datę
i czas z danymi tak, aby w wystarczający
sposób wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych, oparty jest na
precyzyjnym źródle czasu powiązanym
z uniwersalnym czasem koordynowanym
oraz jest podpisany przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub
opatrzony zaawansowaną pieczęcią elektroniczną dostawcy usług zaufania lub
w inny równoważny sposób. Na podstawie art. 41 rozporządzenia nie może być
kwestionowany skutek prawny elektronicznego znacznika czasu ani jego dopuszczalność jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu,
że znacznik ten ma postać elektroniczną
lub że nie spełnia wymogów kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
Co istotne kwalifikowany znacznik czasu
korzysta z domniemania dokładności daty
i czasu, jakie wskazuje, oraz integralności
danych, z którymi wskazywane data i czas
są połączone. Podobnie jak w przypadku pieczęci elektronicznych i podpisów
elektronicznych kwalifikowany znacznik
czasu wydany w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany
znacznik czasu we wszystkich państwach
członkowskich. W związku z kwalifikowanym znacznikiem czasu zostaje z dniem
8 września 2016 roku zmieniony art. 81 §2
k.c. dzięki czemu data pewna będzie mogła być zachowana także poprzez użycie
elektronicznych narzędzi.
Bardzo poważna zmiana następuje
w odniesieniu do dokumentu. W Polsce
nie było dotychczas jego definicji, a co
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jedynie techniczna definicja dokumentu elektronicznego określona w ustawie
o informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne. Rozporządzenie eIDAS
wprowadza definicję dokumentu elektronicznego, która będzie musiała być
uznawana zarówno w polskim prawie
materialnym jak i procesowym. Zgodnie
z art. 3 pkt. 35 „dokument elektroniczny”
oznacza każdą treść przechowywaną
w postaci elektronicznej, w szczególności
tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne
lub audiowizualne. Oznacza to iż począwszy od 1 lipca 2016 r. dokumentem będzie
nie tylko zapisany nośnik tekstem, ale także nagranie dźwiękowe czy też multimedialne. Wpłynie to w istotny sposób na
wykładnie dotychczasowych przepisów,
tym bardziej iż rozporządzenie eIDAS ma
pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Z tego też powodu we wrześniu wchodzą w życie przepisy kodeksu
cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego uwzględniające multimedialną
postać dokumentu, a także wprowadzające w ogóle definicję dokumentu.
Problematyka ta jest na tyle szeroka, że
nadaje się na odrębną publikację.
Ostatnią poruszaną w niniejszej publikacji zmianą, chociaż nie ostatnią wprowadzoną w eIDAS jest kwalifikowana
usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, czyli usługę świadczoną
przez co najmniej jednego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, z dużą
pewnością zapewniającą identyfikację
nadawcy, zapewniającą identyfikację
adresata przed dostarczeniem danych,
a wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone zaawansowanym podpi-

sem elektronicznym lub zaawansowaną
pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w taki sposób, aby wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych; każda zmiana
danych niezbędna do celów wysłania
lub otrzymania danych jest wyraźnie
wskazana nadawcy i adresatowi danych.
Data i czas wysłania i wszelkie zmiany
danych są wskazane za pomocą kwalifikowanego znacznika czasu. Dane
wysyłane i otrzymywane przy użyciu
kwalifikowanej usługi rejestrowanego
doręczenia korzystają z domniemania
integralności danych, wysłania tych danych przez zidentyfikowanego nadawcę
i otrzymania ich przez zidentyfikowanego adresata oraz dokładność daty i czasu
wysłania i otrzymania wskazanych przez
kwalifikowaną usługę rejestrowanego
doręczenia. Na podstawie art. 43 pkt.1
nie można kwestionować doręczenia
danych za pomocą kwalifikowanego,
rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Inaczej i w skrócie ujmując – UE
wprowadza elektroniczne potwierdzenie odbioru zwane potocznie awizo.
Podsumowując czeka nas prawo
nowe i to w pierwszeństwie przed przepisami krajowymi. Dla wielu nowoczesnych radców prawnych wprowadzane
rozwiązania są od dawna oczekiwane,
a co najważniejsze będą miały zastosowanie w całej UE, a nie tylko w jednym
państwie. Co istotne: wraz z narzędziami
prawnymi zostają wprowadzane domniemania prawne, które mogą i powinny być wykorzystywane przez pełnomocników w ich praktyce prawnej.

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

Dariusz Szostek
25

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

TO NAS DOTYCZY

DOBRY WIZERUNEK RADCÓW PRAWNYCH. INWIGILACJA A TAJEMNICA ZAWODOWA. ZNOWU ZMIANA KPK. KTO JEST „OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ”
W KODEKSIE ETYKI. OCENA RADCÓW PRAWNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ.
NASZE POSTULATY DOTYCZĄCE REFORMY SĄDOWNICTWA. CZY POWSTANIE USTAWA O DORADCACH ODSZKODOWAWCZYCH. ORZECZENIA
O ZWROCIE KOSZTÓW PROCESU I PRZEDAWNIENIU W POSTĘPOWANIU
DYSCYPLINARNYM. KRÓTKO.
DOBRY WIZERUNEK RADCÓW PRAWNYCH
•• Radca prawny Szczepan Balicki senior naszej Izby został uznany Prawnikiem Pro
Bono w 2015 r. Kolega radca prawny był w latach dziewięćdziesiątych członkiem
rady naszej izby;
•• Radczyni prawna Maria Ślązak, b. przewodnicząca CCBE i wiceprezes KRRP otrzymała Złoty Paragraf dla Najlepszego Radcy Prawnego w roku 2015. Nagrodę przyznała kapituła powołana przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W poprzednich latach taką
nagrodą wyróżniono byłych prezesów KRRP Zenona Klatkę i Macieja Bobrowicza;
•• W głośnym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w marcu
2016 r. (ocena tzw. ustawy naprawczej) uczestnicy postępowania w znaczącej
większości byli reprezentowani przez radców prawnych wykazujących wybitną,
profesjonalną sprawność;
•• W upublicznionym apelu trzech byłych Prezydentów RP w sprawie kryzysu konstytucyjnego wyrażono „uznanie i szacunek dla odpowiedzialnej, godnej postawy… reprezentacji prawników”;
•• Pomyślmy z uznaniem o tych naszych koleżankach i kolegach pracujących w służbach legislacyjnych Sejmu i Senatu, którzy w ostatnich miesiącach konsekwentnie
i odważnie potwierdzali, że są profesjonalistami, a czynności zawodowe wykonują
rzetelnie, zgodnie z prawem oraz z zasadami etyki zawodowej;
•• Adwokatura przeprowadza akcję wizerunkową, której główne hasło brzmi: „Przed
podjęciem decyzji zapytaj adwokata”. W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej”
koordynatorka akcji podkreśla, że zawód adwokata kojarzy się ze sporem sądowym,
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a nie doradztwem przedsądowym. Adwokaci nie powinni więc oddawać radcom
prawnym pola w walce o klienta. Zabawne jest, że przytaczając przykład na to, że
radcowie prawni „powoli osiągają cel” wskazuje na tłumaczenie dialogu w amerykańskim filmie o prawnikach, w którym ostatnio wyraz „attorney” przetłumaczono
jako „radca prawny” a nie „adwokat”. Prowadzący wywiad skomentował to pytaniem „A może to spisek tłumaczy przeciwko Palestrze?”.
Widać więc jak daleko zaszedł nasz zawód na przestrzeni ostatnich dwudziestu
lat. Jeszcze po wielkiej nowelizacji w 1997 niektórzy prominentni adwokaci występowali przeciwko zwracaniu się do nas per „mecenas”. A potem byliśmy dla nich
„prawnikami z socjalistycznym rodowodem” niezasługującym na stowarzyszenie
z CCBE, a jeszcze potem nie potrafili się pogodzić z treścią podręcznika o prawie.
INWIGILACJA A TAJEMNICA ZAWODOWA
Z dniem 7.02.2016 weszły w życie nowe przepisy o tzw. inwigilacji – ustawą
z dnia 15.01.2016 r. zmieniono ustawę o Policji oraz o tzw. służbach specjalnych (ciekawy był wynik głosowania – 234 za, a 213 przeciw). Jej uchwalenie
jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.07.2013 r. sygn. akt
K23/11 omówionego w naszych Biuletynach nr 3 i 4 z 2014 r. Trybunał wskazał na
konieczność zapewnienia stosownych gwarancji proceduralnych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, a w szczególności w czasie kontroli operacyjnej.
Poniżej wskazuję na niektóre przepisy mające bezpośredni związek z naszą
tajemnicą zawodową:
•• kontrolę operacyjną zarządza sąd okręgowy na wniosek wskazanego w ustawie
komendanta Policji (dalej „organu Policji”), o ile sprawa dotyczy przestępstw wymienionych w tej ustawie;
•• zakres niejawnej kontroli operacyjnej obejmuje: uzyskiwanie i utrwalanie
treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym
za pomocą sieci telekomunikacyjnych; uzyskiwanie i utrwalanie obrazu lub
dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
uzyskiwanie i utrwalanie danych zawartych w informatycznych nośnikach
danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych, jak również uzyskiwanie dostępu i kontroli
zawartości przesyłek;
•• jeśli uzyskane w ten sposób materiały zawierają informacje, o których mowa
w art. 178 KPK (tajemnica obrończa) organy Policji zarządzają ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie;
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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•• jeśli te materiały mogą zawierać informacje, a których mowa w art. 178a, 180
par. 3 oraz 180 par. 2 KPK (radcowska tajemnica zawodowa) organy Policji przekazują je prokuratorowi, a ten niezwłocznie kieruje je do sądu wnioskując o stwierdzenie, które z tych materiałów zawierają tego rodzaju informacje oraz o dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających
informację objęte tajemnicą zawodową (oczywiście wniosek nie może dotyczyć
materiałów objętych zakazami z art. 178a i 180 par. 3). Sąd niezwłocznie wydaje
postanowienie dopuszczające wykorzystania tych materiałów, jeśli spełnione są,
kumulatywnie, dwa warunki: niezbędność dla dobra wymiaru sprawiedliwości
oraz niemożność ustalenia danej okoliczności na podstawie innych dowodów.
W przypadku niewydania takiego postanowienia sąd zarządza zniszczenie materiałów. Postanowienie sądu może zaskarżyć tylko prokurator. Zniszczenia dokonuje organ policji, który wystąpił z wnioskiem. Osobie wobec, której stosowano
taką kontrolę nie udostępnia się tych materiałów – aż do kończącego śledztwo
zapoznawania się z materiałami postępowania;
•• policja może też, w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw albo ratowania życia lub zdrowia ludzkiego i działań ratowniczych bądź poszukiwawczych,
uzyskiwać dane niestanowiące treści przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki
pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną – a także je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. Jeśli takie dane mają
znaczenie dla postępowania karnego organ Policji przekazuje je prokuratorowi,
a ten decyduje o zakresie oraz o sposobie ich wykorzystania. Dane, które
takiego znaczenia nie mają podlegają zniszczeniu;
•• kontrole nad uzyskiwaniem tych danych sprawuje sąd okręgowy poprzez
następczy wgląd do okresowych sprawozdań z możliwością wglądu w materiały źródłowe;
•• przepisami tej ustawy zmieniono również postępowania tzw. służb specjalnych.
UWAGI
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego
przepisy tej noweli w zakresie dopuszczalnego okresu trwania kontroli, nienależytej
ochrony tajemnic zawodowych, braku realnej kontroli pobierania danych oraz braku
obowiązku powiadamiania osoby, której kontrola dotyczy – po zamknięciu sprawy.
Podobne zastrzeżenia wnosiła w toku prac sejmowych KRRP. Ośrodek
Badań, Studiów i Legislacji wskazał też na to, że Policja będzie mogła dyskrecjonalnie dokonywać selekcji i oceny materiałów przed ich przekazaniem prokuratorowi,
a osoba, której takie działania dotyczą nie ma dostępu do informacji ani środków
zaskarżenia. W toku procesu legislacyjnego KRRP niezwykle aktywnie realizowała
ustawowe zadanie samorządu, tj. współdziałanie w kształtowaniu prawa, podkreślając z przywołaniem wyroku Trybunału – konstytucyjne prawo do obrony i związane z nim gwarancje, a także to, że na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych
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standardy postępowania nie mogą być łagodniejsze od przewidzianych w KPK. Zgłoszone w tym zakresie poprawki komisja odrzuciła stosunkiem głosów 15:14.
Niewątpliwie powyższe przepisy mają bezpośredni związek z ochroną
naszej tajemnicy zawodowej i wpływają na nasze relacje z klientem, na
korzystanie z elektronicznych środków przekazu informacji, zabezpieczenie dokumentów i urządzeń.
ZNOWU ZMIANA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO
Ustawą z dnia 11.03.2016 r. dokonano 144 zmian w KPK, który po poprzednich
jeszcze liczniejszych zmianach obowiązywał zaledwie od 1.07.2015 r. (zmiany weszły w życie z dniem 15.04.2016 r.).
Oto niektóre zmiany mające bezpośredni związek z wykonywaniem naszego zawodu:
•• uchylono art. 78 par. 1 przywracając jego poprzednie brzmienie a także uchylono art. 80 a. Już nie podejrzany a tylko oskarżony może żądać wyznaczenia
obrońcy z urzędu i to nie bez ograniczeń (trzeba wykazać niemożność ponoszenia kosztów obrony);
•• uchylono art. 87a. o bezwarunkowym wyznaczaniu w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu;
•• nie zmieniono jednak art. 81a. o liście obrońców z urzędu;
•• w art. 84 par. 3 rozszerzono obowiązek obrońcy z urzędu odnoszący się do poinformowania sądu o braku podstaw do wniesienia również skargi od wyroku sądu
odwoławczego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania;
•• zmieniono zasadniczo przepisy o przeprowadzaniu dowodów: dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu (art. 167); dowodu nie można uznać
za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem
przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, chyba że miało
to związek z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, albo dowód uzyskano w wyniku zabójstwa, umyślnego spowodowania
uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności (art. 168 a.); prokurator może
wykorzystać dowód uzyskany w wyniku kontroli operacyjnej również przeciwko
osobie nieobjętej kontrolą, jak i w sprawie przestępstwa innego niż objęte tą kontrolą (art. 168 b. oraz uchylenie art. 237 par. 8).
Poprzednio przepis nie dopuszczał dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego (owoce zatrutego drzewa).
UWAGI
W toku końcowych prac sejmowych OBSiL negatywnie ocenił m. in. skreślenie
art. 80 i 87a. oraz zmiany w art. 168a. i 168b. We wcześniej zajętym stanowisku
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Krajowa Rada krytycznie odniosła się do przedwczesnego jej zdaniem powrotu
do inkwizycyjnego modelu rozprawy głównej, a także wskazała, że przejściowo
obowiązywać będą w procesie karnym, aż trzy reżimy prawne.
KTO JEST „OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ” WEDŁUG ATR. 5 PKT. 7
KODEKSU ETYKI RADCY PRAWNEGO
Kodeks Etyki posługując się pojęciem „osoby najbliższej” (art. 27 pkt 3) i 6)) odsyła w słowniczku do definicji zawartej w art. 115 par. 11 Kodeksu Karnego. Przepis ten
stanowi, że „Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.”
Rozbieżności w orzecznictwie co do odmienności płci jako warunku wynikającego z tej definicji oraz co do rodzaju więzi charakteryzującej „wspólne pożycie” stały się powodem podjęcia w dniu 25.02.2016 r. przez skład siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego uchwały o treści: „Zawarty w art. 115 § 11
k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę,
która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”,
jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest
obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających
w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we
wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.”
W 25-stronicowym uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał też, że pojęcia „osoba
najbliższa” oraz „wspólne pożycie” występują również między innymi w wielu przepisach KPK, a także w KC oraz ustawach o gospodarce nieruchomościami, o prawach pacjenta oraz w Prawie o ustroju sądów powszechnych.
OCENA PRACY RADCY PRAWNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ
Zmiana ustawy o służbie cywilnej spowodowała konieczność wydania rozporządzenia w sprawie ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników
w służbie cywilnej na umowie o pracę na czas nieokreślony. Podlegają oni raz na 24
miesiące ocenie okresowej przez bezpośredniego przełożonego – obejmującej ocenę wykonywania obowiązków. Osobie ocenianej przysługuje środek odwoławczy.
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP zapoznał się z projektem tego rozporządzenia (zresztą nie przekazanym do KRRP) i przedstawił projektodawcy (Minister
B. Kempie) opinię wskazującą na to, że regulacja ocen odnoszących się do rad30
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cy prawnego w służbie cywilnej powinna uwzględniać wymóg zawarty
w art. 16 naszej ustawy, a więc wyraźnie stanowić o obowiązku zasięgania opinii sporządzonej przez radcę prawnego wskazanego przez radę
izby. Przepis ten stanowi bowiem normę szczególną wobec przepisów zawartych
w ustawie o służbie cywilnej, a więc procedura wymaga uwzględnienia obu tych
ustaw. Tylko wtedy bowiem ocena będzie obiektywna i merytoryczna, a organom
samorządu zawodowego umożliwi się realne wypełnienie obowiązku nadzoru
nad należytym wykonywaniem zawodu.
Z odpowiedzi adresata wystąpienia wynika, że nie da się już uzupełnić projektu, ale oczywista jest konieczność respektowania w procesie dokonywania ocen
również ustawy o radcach prawnych, o czym należy informować pracodawców
z sektora rządowego.
NASZE POSTULATY DOTYCZĄCE REFORMY SĄDOWNICTWA
W numerze 1 (9) naszego kwartalnika informowaliśmy o postulatach adwokatury dotyczących reformy procedury cywilnej.
Również KRRP przedstawiła Ministrowi Sprawiedliwości obszerne postulaty wynikające z analizy wielokrotnie formułowanych zarzutów, wskazując też na rekomendowane przez nas działania. Dotyczą one m. in.:
•• poszerzenia przymusu radcowsko-adwokackiego i objęcia nim postępowania
odwoławczego, a także postępowania pierwszoinstancyjnego przed sądami okręgowymi. Poszerzony przymus chroniłby strony przed konsekwencjami nieznajomości prawa i jego nadużywaniem przez stronę przeciwną, zaś sądom ułatwiłby
rozpoznawanie sporów;
•• nowelizacji przepisów o doręczeniach sądowych z uwzględnieniem sytuacji
po zniesieniu obowiązku meldunkowego;
•• uchwalenia kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.
CZY POWSTANIE USTAWA O DORADZTWIE ODSZKODOWAWCZYM?
Na rynku działa około trzech tysięcy firm odszkodowawczych, a trzy z nich weszły na giełdę. Rzecznik finansowy przedstawił do dyskusji projekt założeń do takiej
ustawy, w której zdefiniowano by czynności doradztwa odszkodowawczego, podmioty uprawnione do wpisu na listę (po egzaminie), ich obowiązki, treść umowy o dochodzenie roszczeń, powołanie Krajowej Rady Doradców Odszkodowawczych sprawującej nadzór. Byłby to nowy zawód zaufania publicznego niewątpliwie konkurujący
z nami na rynku usług prawniczych. Niewątpliwa jest jednak konieczność uporządkoKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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wania chaotycznego rynku tzw. kancelarii odszkodowawczych i windykacyjnych (zob.
art. w naszym Biuletynie nr 3 z 2014 r.). Znamienne jest to, że przeciwne uregulowaniu
są obie izby gospodarcze, które występowały do naszego Zjazdu w 2013 r. z protestem
przeciwko proponowanemu w Kodeksie Etyki ograniczeniu współpracy radców prawnych z takimi firmami. Protest niestety okazał się skuteczny.
ZWROT KOSZTÓW PROCESU
•• W skardze konstytucyjnej wskazano na to, że prawo dostępu do sądu
i sprawiedliwe rozpoznanie sprawy wymaga zapewnienia stronie wygrywającej spór otrzymanie od strony przegrywającej zwrotu sum rozsądnie lub
koniecznie wydatkowanych na koszty postępowania i honoraria adwokackie.
W związku z powyższym wniesiono o rozpoznanie zgodności z Konstytucją
art. 98 par. 3 KPC oraz par. 2 rozporządzenia o opłatach.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6.04.2016 r. sygn. akt SK
67/13 orzekł, iż art. 98 § 3 KPC w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie opłat w zakresie, w jakim do niezbędnych kosztów procesu podlegających zwrotowi od strony przegrywającej sprawę nie zalicza kwoty
podatku od towarów i usług doliczonej do ustalonego według norm
przepisanych wynagrodzenia adwokata z wyboru, jest zgodny z art. 45
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W uzasadnieniu Trybunał wskazał, że zaskarżone przepisy nie ograniczają nadmiernie dochodzenia praw przed sądem, a konstytucyjne prawo do sądu nie gwarantuje zwrotu wszelkich poniesionych kosztów.
•• Sąd Okręgowy w Toruniu skierował do Sądu Najwyższego pytanie czy strona
przegrywająca spór powinna zwrócić przeciwnikowi pełne koszty przejazdu prawnika do sądu (koszty paliwa i amortyzacji pojazdu).
PRZEDAWNIENIE W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM
Za przewinienie dyscyplinarne polegające na znęcaniu się psychicznym i fizycznym nad żoną i jej synem sąd dyscyplinarny wymierzył karę wydalenia z adwokatury. Przewinienie to stanowiło jednocześnie przestępstwo, za które adwokat
został skazany, a następnie doszło do zatarcia tego skazania. Rozpatrywana po kilku latach sprawa dyscyplinarna zakończyła się ww. wyrokiem sądu I instancji, zaś
Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchylił skazanie i postępowanie umorzył przyjmując, iż
ustała karalność tego przewinienia.
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Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SDI 42/15 uwzględnił
kasację Ministra Sprawiedliwości i uchylił orzeczenie umarzające przekazując sprawę do ponownego rozpoznania w II instancji.
Sąd Najwyższy wskazał, że zatarcie skazania w trybie art. 76 KK za przestępstwo,
którego znamiona zawierało przewinienie dyscyplinarne – nie stanowi przeszkody
do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie może bowiem nastąpić wcześniej niż przedawnienie karalności przestępstwa.
KRÓTKO
•• Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego
o stwierdzenie niezgodności z ustawą niektórych przepisów ustawy o Prokuraturze (zob. radca.pl nr 9);
•• W Prawie o ustroju Sądów Powszechnych określenie „Minister Sprawiedliwości”
pojawia się 195 razy. Według opinii sędziego Wróbla jest to więc „ustawa o ministrze
sprawiedliwości i sądach powszechnych”;
•• W Polsce mamy 46 profesorów i 56 dr. hab. z zakresu prawa konstytucyjnego.
Niewątpliwie mają oni różne poglądy na temat art. 17 Konstytucji. Możemy spać
spokojnie czy jest się, znowu, czego bać?;
•• W roku 2015 zawarto 1,87 mln umów ubezpieczenia ochrony prawnej na łączną kwotę 175,2 mln zł. Średnia cena ubezpieczenia miesięcznie wynosi 93,68 zł
(za „Rzeczpospolitą”);
•• Dwóch posłów PiS wystąpiło z interpelacją czy obecny Minister Sprawiedliwości
uważa za uzasadnione podniesienie przez poprzedni rząd opłat za czynności radców prawnych i adwokatów oraz czy rozważy powrót do niższych stawek;
•• Z cytowanej przez prasę wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Ł. Piebiaka
(b. sędziego) wynika, że rozważa się wprowadzenie ławników jako czynnika społecznego do składów orzekających w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów.
W innej wypowiedzi wiceminister zapewnił, że nie rozważa się (obecnie?) zmian
dotyczących radców prawnych i adwokatów.
•• Cytat na koniec rubryki:
„Jednym z podstawowych zadań obrońcy jest próba wdarcia się do sędziowskiego umysłu… w tym celu powinniśmy nieustannie obserwować
mimikę sądu kontrolując jak reaguje na nasze argumenty… niestety zamiast twarzy sędziego ujrzałem dwa potężne monitory wystające znad
stołu. Skłoniłem się zatem najnowszym osiągnięciom techniki… wygłosiłem przemówienie do procesorów najnowszej generacji – nie widząc
człowieka” adw. Jacek Dubois w „Na wokandzie”
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Nowe regulacje w zakresie
podpisu elektronicznego
Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

W najbliższym czasie wejdą w
życie dwa, bardzo istotne z punktu
funkcjonowania radcy prawnego,
akty prawne: ustawa z 10 lipca 2014
roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 218) oraz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 w sprawie identyfikacji i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylające
dyrektywę 1999/93/WE. Pierwszy akt
prawny wchodzi w życie 8 wrześnie
bieżącego roku, drugi nieco wcześniej bo już 1 lipca. Oba dotyczą zagadnień związanych z informatyzacją i będę miały olbrzymi wpływ
na sposób funkcjonowania pełnomocników procesowych, przede
wszystkim w zakresie postępowania
dowodowego, ale także egzekucji,
elektronicznego postępowania upominawczego, oraz innych czynności
procesowych ( o czym szerzej w kolejnym numerze)
Rozporządzenie eIDAS wprowadza nowe, jednolite reguły w UE w
zakresie identyfikacji podmiotów,
ale także wprowadza nowe usługi –
tzw. usługi zaufane.
34

Istotne są zmiany w zakresie
podpisów elektronicznych. Obecne
rozporządzenie wprowadza nowe
metody identyfikacji. W miejsce bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem pojawi się
kwalifikowany podpis elektroniczny,
który odmiennie od dotychczasowego, będzie mógł się opierać o samo
oprogramowanie (podpis serwerowy) bez konieczności używania tokenu, co znakomicie ułatwi podpisywanie dokumentów na urządzeniach
mobilnych. Istotna jest wprowadzona w art. 25 automatyczna i wzajemna uznawalność kwalifikowanych
podpisów elektronicznych wydanych w UE. Począwszy od 1 lipca nie
można kwestionować dokumentu
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym z Estonii czy
też Rumunii. Musi on być uznawany
i to zarówno przez administrację, sądownictwo jak także przez biznes.
Najpoważniejszą jednak zmianą jest
zasada równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego i
podpisu własnoręcznego. Wszędzie
tam, gdzie w dniu dzisiejszym wymagany jest podpis własnoręczny
(ze względów proceduralnych, materialnoprawnych czy też faktycznych),
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jeżeli przepis szczególny nie będzie
stanowił odmiennie – będzie można
skutecznie złożyć podpis przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z którym powiązane są
domniemania prawne, jak chociażby
autentyczność i integralność podpisywanych danych.
To nie jedyna zmiana – w rozporządzeniu wprowadza się ponadto
zaawansowane podpisy elektroniczne (nie było ich dotychczas w
polskim systemie prawnym) ale także „zwykły” podpis elektroniczny.

Państwa członkowskie wskażą (do
września 2018 r.) metody identyfikacji (w Polsce będzie to najprawdopodobniej podpis elektroniczny weryfikowany profilem zaufanym ePUAP),
które będą musiały być uznawane w
innych państwach członkowskich
O innych nowych narzędziach jak
pieczęć elektroniczna, kwalifikowane
usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego, czy też elektroniczne znaczniki czasu, nie wspominając
o dokumencie w postaci multimedialnej – w następnym felietonie.

Dawni Rzymianie uznali, że godność, życie i chwałę zawdzięczają sprawiedliwemu królowi...
Czy zwróciliście uwagę, w jaki sposób król zmienił się w despotę, a właściwy
kształt ustroju całkiem się zdegenerował przez nikczemność jednego człowieka? Takiego władcę Grecy nazywają tyranem. Miano króla zachowali dla panującego, który
troszczy się o poddanych niczym ojciec i dba, żeby powierzonym mu ludziom żyło się
jak najlepiej. Gdy król zmierza ku niesprawiedliwym rządom, od razu mamy tyrana...
Czy można bez wahania nazwać człowiekiem osobnika, który nie życzy sobie, by
wspólnota uczuć albo praw łączyła go z obywatelami czy innymi przedstawicielami
rodzaju ludzkiego?
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Ucieczka do raju

Dr hab. Tomasz Kubalica

Uchodzimy przed zagrożeniem życia,
zdrowia, podstawowych wolności i praw
człowieka. Uciekamy, gdy nasza ojczyzna
nie daje nam szans na godne życie do
państw, które kuszą nas wolnością i równością szans. Ale czy tak jest naprawdę?
Czy marzenia migranta o spokojnym i
dostatnim życiu za górą lub za morzem
mają realne szanse na spełnienie? Sprawa
wydaje się trudniejsza niż mogłaby się z
pozoru wydawać i może być filozoficznie
rozpatrywana na wielu płaszczyznach począwszy od podstawowych dylematów
etycznych, przez kwestie logiczne aż po
problemy epistemologiczne.
Zwykle dyskusja na temat kryzysu migracyjnego rozpoczyna się od definicji
uchodźcy zawartej w konwencji genewskiej z 1951 roku. Konwencja ta precyzuje,
że uchodźcom jest obywatel, który opuszcza własne państwo w uzasadnionej obawie przed prześladowaniem z powodu
jego rasy, narodowości, wyznawanej religii, wyrażanych poglądów politycznych
czy przynależności do określonej grupy
społecznej. W ten sposób nieostre i nie
zbyt jasne pojęcie potoczne zostało pozornie uregulowane w traktacie międzynarodowym, dzięki czemu nieco lepiej
wiadomo, komu należy udzielić azylu
a komu nie. Jednak definicje zawarte w
36

aktach prawnych, choć pożyteczne, bo
uściślają pojęcie potoczne, to mają jednak
najczęściej tą niepożądaną cechę, że są
zwykle do pewnego stopnia arbitralne i z
tego powodu są narażone na krytykę ze
strony oponentów, którzy uważają je za
zbyt wąskie lub za zbyt szerokie.
I tak w toczącej się dyskusji na temat
kryzysu migracyjnego w Europie nie brakuje głosów, że definicja genewska jest
zbyt wąska. Tak na przykład uważa kanadyjski politolog Joseph H. Carens, dla
którego ideałem są otwarte dla każdego
granice. Uznaje on zamknięte granice
za niczym nieusprawiedliwioną współczesną postać feudalizmu. Za pomocą
tej analogii Carens próbuje oddać istotę
niesprawiedliwego podziału świata na
biedne Południe oraz uprzywilejowaną
bogatą Północ. Nie akceptuje on sytuacji,
w której uprzywilejowani obywatele lepszego świata mogą przekraczać granice
w zasadzie bez ograniczeń, podczas gdy
obywatele gorszego świata, tak jak przywiązani do ziemi średniowieczni chłopi
pańszczyźniani, mają zakaz wjazdu do
krajów bogatszych. Genewski podział
na uchodźców i resztę, czyli imigrantów
ekonomicznych jest w jego ujęciu niesprawiedliwy, gdyż neguję podstawową wolność do przemieszczania się i dla
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uboższych oznacza de facto uwięzienie.
W zbliżony sposób myśli brytyjski filozof
David Miller, który wprost postuluje rozszerzenie definicji uchodźcy, tak żeby objęła wszystkich, którzy zostali zmuszeni do
zmiany miejsca pobytu wskutek łamania
praw człowieka. Ponadto postuluje on
ograniczenie zasady, że tak rozumiany
uchodźca ma prawo do pomocy tylko w
pierwszym kraju, do którego przybył, gdyż
rozszerzenie definicji uchodźcy skłania
Millera do postawienia istotnego pytania
o rzeczywiste respektowanie praw człowieka w pierwszym kraju uchodźctwa. To
znaczy, czy przepełnione i niedofinansowane obozy dla uchodźców faktycznie
zapewniają ochronę tych praw. Jeżeli bowiem tak nie jest, to uchodźca ma prawo
dalszego przemieszczania się aż dotrze do
miejsca, w którym to prawo jest zagwarantowane. W tym rozumowaniu można
jednak iść jeszcze dalej i zakwestionować
zasadność rozróżnienia między uchodźcą
a imigrantem ekonomicznym. Szkocki filozof Kieran Oberman uważa, że nie tylko
prześladowanie, lecz również bieda jest
pod względem moralnym wystarczającym powodem do migracji i do przyjęcia
uchodźcy. Moralnie właściwym kryterium
jest zatem sama konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka i
dlatego podział na uchodźców i imigrantów nie ma większego sensu. Oberman
argumentuje, że zachodzi analogia między położeniem uchodźcy a sytuacją pacjenta w szpitalu, którego życie i zdrowie
są zagrożone. Pozbawionemu praw i wolności imigrantowi tak samo jak potrzebującemu pacjentowi nie można zatem odmówić pomocy.

Zarówno Carens jak i Oberman posługują się argumentacją opartą na analogii,
wobec której logika zaleca ostrożność.
Carensowskie zestawienie niesprawiedliwości feudalizmu ze współczesną globalną nierównością ogranicza się tylko
do negatywnych aspektów zdegenerowanego systemu lennego i pomija fakt,
że był on wiele stuleci skuteczną formą
organizacji życia społecznego i politycznego. Przeprowadzona analogia miałaby
sens, gdyby przedstawiała zalety i wady
porównywalnych przedmiotów. W analogii podanej przez Obermana równie
wątpliwe wydają się konieczne podstawy
stwierdzenia moralnego podobieństwa,
gdyż szpital nie może odmówić pomocy tylko w przypadku ratowania życia, ale
może ograniczyć pomoc przy ratowaniu
zdrowia do grona osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Dlatego też nie zawsze państwo jest moralnie zobowiązane
do przyjmowania wszystkich imigrantów.
Innym powodem do zmartwień, których dostarczają definicje regulatywie
i nie tylko jest ich zależność od innych
pojęć. Definicje precyzując jedno niejasne lub nieostre pojęcie odwołują się do
innych, często równie nieprecyzyjnych
terminów. W języku, który jest przecież
tworem żywym i dynamicznym, trudno
sobie wyobrazić, że uregulujemy definicjami wszystkie pojęcia. Z taką sytuacją
mamy do czynienie również w genewskiej definicji uchodźcy, która odwołuje
się do kryterium „obawy przed prześladowaniem”. Potocznie rozumiana obawa
oznacza wewnętrzne uczucie niepokoju
lub niepewności w odniesieniu do przyszłego skutku lub następstwa określo-
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nych cech, stanów czy działań. Jak każde
uczucie stanowi rodzaj bezpośredniego
przeżycia, które jedynie z trudem ulega obiektywizacji. Ponadto ma ono
charakter stopniowalny, gdyż może
być ono przeżywane przez różne osoby w różnym natężeniu. Dla zwykłego
człowieka skok z samolotu jest z pewnością źródłem istotnych obaw, lecz
dla sportowego skoczka spadochronowego jest przygodą i wyzwaniem.
Również prześladowania mogą mieć
różną postać od drobnych przykrości, przez ustawiczne nękanie, szykanowanie, aż po wyraźne dręczenie w
celu upokorzenia lub wyeliminowania ze społeczeństwa. O ile pojęcie
uchodźcy zostało doprecyzowane, to
nie jest zbyt jasne, kiedy obawa przed
prześladowaniem i przed jakim prześladowaniem jest uzasadniona do
nadania danej osobie podlegającego
ochronie statusu uchodźcy.
Na koniec pozostaje sprawa chyba
najważniejsza: czy imigranckie marzenia o raju są prawdziwe? Odkąd świat
stał się medialną wioską przekaz mass
mediów dociera do wszystkich, zarówno do bogatych jak i do biednych, oraz
oddziałuje na nasze wyobrażenia decydując o tym, co wiemy o świecie oraz
jak go postrzegamy. Telewizyjny przekaz satelitarny w zasadzie nie ma granic
i dociera do wszystkich, to znaczy nie
tylko do zamożnych klientów, lecz również do biedaków, budząc ich zazdrość
i pożądanie, kształtuje ich fałszywe i
pełne reklamowych złudzeń wyobrażenie o życiu w bogatych krajach. Przekaz
medialny – a w szczególności reklama
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– stał się instrumentem manipulacji zachowaniem człowieka, a w szczególności wpływa na hierarchie realizowanych
przez niego wartości życiowych. Istotę
przekazu reklamowego trafnie scharakteryzował współczesny filozof Erich
Fromm, dla którego polega on na takim
manipulowaniu emocjami klientów, by
ukształtować w nich bezkrytyczną i
bierną postawę konsumpcjonistyczną.
Imigranckie sny o raju na ziemi stanowią zatem prawie wyłącznie wytwór
fantazji kreowanej przez anonimowych
twórców reklam, które – najczęściej
w sposób niezamierzony – docierają
do publiczności nie mogącej stać się
klientem reklamowanych produktów
ze względu na niską siłę nabywczą.
Mimo to medialny przekaz kreuje ich
aspiracje i dążenia życiowe powodując,
że wyruszają z rodzinnych stron w pogoni za marzeniem o życiu wyciętym
z katalogu reklamowego. W ten sposób imigranci i uchodźcy są nie tylko
poszkodowani przez reżimy polityczne
pozbawiające ich podstawowych praw
i wolności, lecz są przede wszystkim
ofiarami zmanipulowanej wizji świata.
Niezależnie od tego, czy uciekają przed
prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych,
przynależności do określonej grupy
społecznej czy najzwyczajniej przed
biedą są ofiarami fałszywego obrazu
konsumpcyjnego bogactwa przekazywanego przez mass media. Okazuje się
zatem, że obecny kryzys imigrancki ma
swoje źródła naszym sposobie postrzegania świata.
Tomasz Kubalica
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

MEDYCYNA I...
JA, MY, ONI...

„Multa petentibus desunt multa”
Horatius
				

się dopisywanie pewnych kwot do
rachunku wystawionego swojemu
koledze po fachu (tj. koledze kelnero(Pragnącym wiele, wiele brakuje rzeczy ) wi). Później solidaryzm złamały także
inne zawody.
Nie da się ukryć, iż każdy z nas miał,
A podobno do czasu drugiej
choćby tylko z racji narodzin kon- wojny światowej złodziej nie okratakt z medycyną. Jeśli nawet tak się dał ani złodzieja ani policjanta (tak
nie stało, to mimo najlepszego zdro- na marginesie: czyżby policjant był
wia każdy z nas musi kiedyś umrzeć też złodziejem?). Wreszcie „odnowa”
– a zgodnie z obowiązującymi przepi- dotarła do przedstawicieli zawodów
sami, ktoś musi wystawić świadectwo medycznych – podobno doszło do
zgonu...
tego, że lekarz udziela lekarzowi
Skoro jest to kontakt nieunikniony, porady za odpłatnością – co dawto nie można udawać, iż nic nas nie niej (nie tylko przed wojną) było nie
obchodzi służba zdrowia. Kontakty, to do pomyślenia. Oczywiście, różnie
ludzie – a ludzie wykonujący zawód to wygląda wśród przedstawiciezwiązany z naukami medycznymi, li poszczególnych zawodów mechoć nie różnią się od przedstawicieli dycznych. Podobno najlepiej wśród
innych zawodów, wykazują znaczne pielęgniarek i położnych... Jak jest
odrębności, które nie zawsze służą naprawdę – nie wiadomo, lecz czy
intensyfikacji kontaktów. Po bliższym mógłbym napisać coś innego?
przyjrzeniu widzimy, że odrębność
Upadek solidarności zawodowej
ta wiąże się nie tylko z oddzieleniem ma także i dobre strony – można się
od innych grup zawodowych, ale ist- spodziewać, że w sytuacjach wynieje też w ramach jednego zawo- magających bezstronności zostanie
du. Podobno solidaryzm zawodowy zachowany pełny obiektywizm. Jak
prysnął najpierw w środowisku kel- jednak uczy doświadczenie, w sytuanerskim – czymś normalnym stało cjach zagrożenia następuje mobilizaKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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cja sił i środków określonej grupy w
celu jej skonsolidowania.
Wróćmy jednak do potencjalnych
pacjentów – skoro nieuchronność
spotkania ze służbą zdrowia traktujemy jako aksjomat, to winno – tj. owo
spotkanie – być ono jak najprzyjemniejsze.
Każdy ma jakąś wizję wzajemnych
kontaktów ze służbą zdrowia – w
większości wypadków opiera się ona
na wcześniejszych doświadczeniach
bądź to własnych, bądź osób bliskich.
Bardzo rzadko wizja ta wyznaczona
jest przez literaturę (np. Czarodziejska góra – Tomasza Manna), sztukę,
czy opinie autorytetów moralnych
(???) lub naukowych (???).
A przecież, to właśnie osoby „znaczące” winny oddziaływać na nas w
taki sposób, aby budować nam świat
naszych oczekiwań. Bowiem tylko
praktycznie oni mogą zmienić otaczającą nas rzeczywistość w taki sposób,
by przynajmniej większość z nas była
zadowolona i odbierała swe kontakty z medycyną jako spełniające ich
oczekiwania. Spełnienie oczekiwań
(choćby nawet częściowe) tworzy pozytywne nastawienie do ludzi, życia
i świata – a czyż w obecnym czasie
tego nie brakuje nam najbardziej?
Skoro więc mamy osoby o opiniotwórczej sile oddziaływania i jeśli
chcą one wykorzystać swój autorytet
dla stworzenia społecznie akceptowanego modelu służby zdrowia przyszłości, to trzeba tylko zacząć działać i to zacząć działać szybko. Tylko
szybkie działanie może ewentualnie
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poprawić wizerunek służby zdrowia
w oczach potencjalnych pacjentów –
czyli ewentualnych klientów.
Bowiem jaki obraz służby zdrowia
ma przeciętny Polak, który nie miał dotychczas osobistych doświadczeń (czytaj : nie był pacjentem)?
Jest kilka stereotypów: pierwszy (historyczny) daje nam widok totalnego
bałaganu, który jak wiadomo wcześniej (tu czas jest rozciągliwy) „był nie
do pomyślenia”. Drugi (porównawczy),
to co jest, „jest gdzie indziej nie do pomyślenia”. Trzeci (nazwany tu umownie
pozytywnym) „jest dobrze, bo mogłoby
być przecież gorzej”. Czwarty (fiskalny):
„jest źle, bo nie ma pieniędzy” lub „jest
dobrze bo udało się wyrwać trochę pieniędzy”. I piąty i szósty...
Jak to jednak w życiu rzadko występuje pojedynczy wariant – dominuje szkoła mieszana z dominującym
negatywnym lub pozytywnym stosunkiem do rzeczywistości.
Nie ulega chyba żadnej wątpliwości, iż aktualny stan naszej służby
zdrowia nie ma żadnych możliwości
nie tylko rozwojowych, lecz także nie
jest na dłuższą metę do utrzymania.
Niestety, brak jest konstruktywnych
propozycji kierunków przemian jakie
w niej winny nastąpić.
Sugeruje się mniejszą czy większą
prywatyzację poszczególnych działów
służby zdrowia, informując przy tym
obywateli, że przyczyni się to niewątpliwie do poprawy jakości świadczonych
usług. A przecież chyba każdemu z nas
nie zależy specjalnie na tym, by być
„usługobiorcą” , lecz by w pierwszej ko-
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lejności otrzymać nadzieję na wyzdrowienie – zrozumienie tej prostej prawdy
znacznie przyśpiesza proces zdrowienia.
Uważam, iż przed podjęciem dyskusji dotyczącej przyszłego modelu organizacyjnego służby zdrowia, trzeba w
pierwszej kolejności przedstawić propozycje związane z oczekiwaniami potencjalnych pacjentów wobec osób, które
mają w przyszłości zajmować się ich
leczeniem (uzdrawianiem). W zależności jakie będą te oczekiwania konieczne
stanie się zmiana systemu kształcenia
kadr medycznych – i dopiero wtedy
możemy zastanowić się nad sposobem
finansowania i modelem organizacyjnym służby zdrowia.
Nie jest bowiem tak się wielu wydaje, iż pieniądze czy prywatyzacja są tymi
elementami, które rozwiążą wszelkie
bolączki z jakimi boryka się nasza służba
zdrowia. Wszystko zależy od ludzi, którzy
leczą. Praktycznie żaden z wysoko kwalifikowanych lekarzy z USA znalazłszy
się w jednym z naszych („normalnych”)
szpitali nie byłby w stanie prawidłowo
wykonywać swojej pracy. A nasi lekarze
potrafią bardzo szybko przyzwyczaić
się do wykorzystywania w pracy wielce
skomplikowanych urządzeń.

Model „wszystko załatwią pieniądze” mimo, iż jest skuteczny w krótkim
okresie czasu nie skutkuje stworzeniem
systemu, który będzie służył przez dziesiątki lat. Zawsze bowiem znajdzie się
„ten co da więcej”, a pracownik, który
kieruje się li tylko względami merkantylnymi mimo poprawności swego zachowania, nie będzie związany z pacjentem
jak ten, którego podstawowym celem
jest niesienie ulgi cierpiącym. Próby
stworzenia „doskonałej” służby zdrowia
w oparciu tylko o czynnik finansowy
(np. Kuwejt, Libia) nie kończą się powodzeniem – w miarę upływu czasu rosną
koszty i to szybciej niż w krajach, gdzie
w większym zakresie uwzględnia się
czynnik ludzki.
Podsumowując te rozważania trzeba stwierdzić, iż zawężanie dyskusji nad
reformą służby zdrowia tylko do problemów administracyjno-organizacyjno-finansowych (w tym prywatyzacyjnych)
nie przyczyni się do rzeczywistych przemian skutkujących „uzdrowieniem służby zdrowia”. Jak powiedziano wcześniej
o wszystkim decydują ludzie, bez tego
czynnika trudno myśleć o trwałych
przemianach.
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Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY
r.pr. Tomasz Michalski
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
OIRP Katowice

W odpowiedzi na pytania Koleżanek i Kolegów przedstawione w trakcie
minionego Zgromadzenia Delegatów
naszej Izby pragnę w dzisiejszym oraz
kolejnym artykule przybliżyć orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, które wymierzały podsądnym najsurowsze kary. Z 30 wydanych w 2015
roku orzeczeń, gdzie orzekaliśmy jako
Sąd I Instancji zapadło 27 orzeczeń
skazujących, 2 uniewinniające, a w jednej sprawie umorzono postępowanie.
Obok orzeczonych 18 kar upomnienia,
3 kar nagany, 7 kar pieniężnych Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wymierzył 2
kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu wraz z zakazem sprawowania patronatu oraz 1 karę pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego.
Pierwsza z kar zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego została orzeczona na okres 1 roku i
6 miesięcy wraz z zakazem wykonywania patronatu na czas pięciu lat. Kary
te zostały wymierzone obwinionemu
radcy prawnemu, który został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem
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Sądu Okręgowego, częściowo zmienionym przez Sąd Apelacyjny na karę
1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
jej wykonywania na okres 3 lat wraz z
karą grzywny w wysokości 200 stawek
dziennych przy ustaleniu jednej stawki
dziennej na kwotę 50 zł. Podstawę do
wydania wyroku skazującego stanowiło
popełnienie przez obwinionego przestępstwa z art. 296 § 2 i § 3 Kodeksu
karnego (nadużycie zaufania w obrocie
gospodarczym w formie kwalifikowanej) oraz przestępstwa z art. 284 § 2 Kodeksu karnego (przywłaszczenie w formie kwalifikowanej). Co istotne wskutek
popełnionych przestępstw obwiniony
wyrządził pokrzywdzonym szkodę wielkiej wartości.
Przypisane obwinionemu działania
wiązały się z wykonywanymi przez niego, w okresie kilkunastu lat, czynnościami zarządu powierzoną mu nieruchomością, której właściciele pozostawali
poza granicami Polski. Jak ustalono w
toku postępowania karnego obwiniony
przywłaszczał sobie część środków pochodzących z czynszów najmu oraz w
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sposób nieuprawniony zaniechał uzasadnionych podwyżek czynszów najmu.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przyjął
i podzielił ustalenia dokonane w toku
postępowania karnego, natomiast obwiniony radca prawny nie przyznał się
do popełnienia zarzucanych mu deliktów dyscyplinarnych – to jest naruszenia art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy o radcach
prawnych w związku z art. 6 ust 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (ustawa o
radcach prawnych w brzmieniu sprzed
nowelizacji oraz poprzedni Kodeks Etyki Radcy Prawnego), podnosząc że w
okresie popełniania zarzucanych czynów w rzeczywistości nie wykonywał
zawodu radcy prawnego, był tylko wpisany na listę radców prawnych przez co
jego działania nie są związane w żaden
sposób z wykonywaniem zawodu. Natomiast Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
nie uznał argumentacji obwinionego
wskazując, że ten „będąc radcą prawnym, popełnił umyślnie przestępstwo
nadużycia zaufania osób, które powierzyły mu do prowadzenia swoje
interesy i w celu osiągniecia korzyści
majątkowej, przez wiele lat przywłaszczał sobie ich pieniądze, czyniąc sobie z
tego stałe źródło dochodu, tym samym
uchybił godności zawodu radcy prawnego”. Jak podkreślił Sąd Dyscyplinarny
„radca prawny będąc osobą zaufania
publicznego musi dbać o swoją godność, w szczególności prezentując wysoki poziom moralny, wysoki poziom

uczciwości i poszanowanie porządku
prawnego, a tych wartości winien strzec
zarówno przy wykonywaniu czynności
zawodowych radcy prawnego, jaki i
wykonywaniu wszelkich innych czynności zarobkowych czy niezarobkowych, których wykonania się podejmuje w interesie osób, które obdarzają go
swoim zaufaniem, jak również i w życiu
prywatnym.” Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał że radca prawny postępując wbrew tym zasadom i popełniając
przestępstwa umyślne: nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia popełnił
przewinienie dyscyplinarne określone
w art. 6 ust 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Jednocześnie przy wymiarze kary
Sąd Dyscyplinarny wziął pod uwagę
zaawansowany wiek obwinionego,
mogący utrudnić mu przekwalifikowanie zawodowe oraz sytuacją rodzinną, gdzie obwiniony jest jedyną osobą
utrzymującą rodzinę.
Przedstawione orzeczenie nie jest
prawomocne bowiem obwiniony
wniósł odwołanie.
Pozostałe dwa wspomniane we
wstępie orzeczenia zostaną przedstawione w kolejnej publikacji, bowiem
rozbudowane i skomplikowane stany
faktyczne leżące u ich podstaw nie pozwalają na zamieszczenie ich w jednej
publikacji.
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ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

Radca prawny Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Jak niewątpliwie PT Czytelnicy wiedzą, w tym roku po raz pierwszy egzamin radcowski obejmował także zagadnienia związane z etyką zawodu radcy
prawnego i zasadami wykonywania naszego zawodu. Miałem przyjemność
być Członkiem Komisji Egzaminacyjnej
i z tego tytułu oceniłem m.in. 17 opinii
wydanych w związku z przedstawionym
kazusem.
Kazus ten był wielowątkowy. Początek kazusu sprowadzał się do tego, iż
radca prawny uczestniczył w przyjęciu
towarzyskim, w trakcie którego spożywał
alkohol. Jednym z uczestników spotkania
był Pan XY który poruszał się o kulach.
Zapytany przez radcę prawnego, co też
mu się stało, opowiedział w obecności
pozostałych uczestników spotkania, że
został poszkodowany w wypadku zaistniałym nie z jego winy.
Dalej wypytywany przez radcę prawnego opowiedział o przebiegu i skutkach wypadku i na pytanie radcy powiedział, że nie wystąpił o odszkodowanie.
Radca prawny „skorzystał„ z tej informacji
i przyjął od tego poszkodowanego pełnomocnictwo do reprezentowania go
w dążeniu do uzyskania odszkodowania,
które to starania kazusu opisywał.
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Ja jednak w tym artykule chciałem
poruszyć jeden aspekt. W sprawdzanych
przeze mnie opiniach często pojawiała
teza, iż radca prawny naruszył tajemnicę
zawodową. Uzasadnienia takiego stanowiska były różne, najbardziej typowe to:
•• radca prowadził rozmowy o okolicznościach sprawy na spotkaniu towarzyskim, a w trakcie tej rozmowy były
obecne inne osoby
•• radca prawny pytał o szczegóły
zdarzeń w obecności innych osób.
Taka opinia jest moim zdaniem co
najmniej kontrowersyjna. Oceniając tak
sformułowane opinie, zacząłem zadawać sobie pytanie: jak należy oceniać
co jest istotą tajemnicy zawodowej. Art.
3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych
stwierdza, iż radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko o
czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Zwracam uwagę
na stwierdzenia „(..)jest zobowiązany zachować w tajemnicy(..)”
Z opisanego stanu faktycznego nie
wynika, że rozmowa była prowadzona
gdzieś „na boku” i że następnie radca
powrócił do stołu, przy którym odbywało się spotkanie i uzyskane w rozmowie prowadzonej w odosobnieniu

ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

informację przekazał pozostałym biesiadnikom. Poszkodowany świadomie
przecież przekazywał te informacje
nie tylko radcy lecz także pozostałym uczestnikom spotkania. Nie można więc uznać iż radca przekazał (nie
zachował w tajemnicy) te informacje
uzyskane od poszkodowanego.
Powstaje w tej sytuacji następne
pytanie: czy takie wyżej opisane zachowanie radcy prawnego w ogóle
nie naruszyło przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego? Nie wdając się
w szczegółowe rozważania, można
stwierdzić, że w takiej sytuacji istniałyby uzasadnione podstawy do postawienia radcy prawnemu zarzutu naruszenia art. 6, art. 12 i 33 ust. 2 KERP.
Nasz radca dążąc do pozyskania klienta w trakcie spotkania towarzyskiego
naruszył to co nazywamy dobrymi oby-

czajami. W pracach egzaminacyjnych
pojawiały się też stwierdzenia kuriozalne
typu: radca prawny nie uchybił godności
zawodu, bo na tej imprezie nie nadużył
alkoholu, czy: bo pił alkohol na imprezie
zamkniętej, a nie publicznej, czyli rozumując a contrario spożywanie alkoholu,
np. w trakcie święta piwa będzie wykroczeniem dyscyplinarnym ?!!!!!
Mam nadzieję, że te refleksje związane z ocenianiem zadań egzaminacyjnych będą stanowiły także podstawy do
refleksji czy przemyśleń PT Czytelników
i zarazem skłonią do powstrzymania się
od nadmiernej zawodowej aktywności
w trakcie spotkań towarzyskich.
Wojciech Kubisa

Rzecznik Dyscyplinarny
OIRP Katowice

Kto chce postępować tak, jak powinno się postępować, gotuje raczej swoją klęskę,
niż zapewnia panowanie...
Zapewne gdyby wszyscy ludzie byli dobrzy, ten przepis nie byłby nic wart, lecz
ponieważ są oni nikczemni i nie dotrzymywaliby tobie wiary, więc ty także nie jesteś obowiązany im jej dotrzymywać... Lecz konieczne jest umieć dobrze tę naturę
upiększać i być dobrym kłamcą i obłudnikiem; ludzie tak są prości i tak naginają
się dla chwilowych korzyści, że ten, kto oszukuje, znajdzie zawsze takiego, który
da się oszukać.


Za: „Książę” - Niccolo Machiavelli (1469 -1527)
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forum młodych
radców prawnych
Grzegorz Chycki
radca prawny

Od pewnego czasu samorząd radców prawnych we wszystkich właściwie
izbach w tym na szczeblu krajowym
spotykał się z inicjatywami organizacyjnymi młodszych kolegów. Idea ta nabrała wyrazu, kształtu i formy w zeszłym
roku, kiedy to grono skupione wokół
szanownych kolegów samorządowców,
a to Andrzeja Głogowskiego OIRP Kielce
i Ireneusza Misiejuka OIRP Lublin, do którego to grona dołączył członek naszej
izby Kamil Lubelski zaszczepiło, żeby nie
powiedzieć wręcz zaimplementowało
ideą kierownictwu samorządu na czele z Prezesem Dariuszem Sałajewskim.
Idea ta polega na zorganizowaniu, niekonieczne zinstytucjonalizowanym grupy radców prawnych, którzy szlify radcowskie osiągnęli niedawno. Potocznie
przyjęto nazwę młodzi radcy prawni ale
jak pokazały kolejne dyskusje pojęcie
budzi pewne problemy terminologiczne także co do jego zakresu. Bo kto ma
być tak traktowany jako młody radca
prawny? Czy niżej podpisany też – no
skoro uczestniczyłem w Forum, o którym niżej to może tak, a może nie bo
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bagaż praktyki jakby trochę za duży na
kolegów, z którym to forum owocnie
przeszedłem. Padały różne propozycje.
Warto tu wskazać, że na szczeblu Krajowej Rady – o czym wspominał Prezes
Sałajewski również takowe dywagacje
miały miejsce. Czy zatem uznamy, że
młodym radcą prawnych jest ten który
legitymuje się odpowiednim wiekiem
i tu np. do 30 lat, 35 lat czy nawet 40
lat – taka również była propozycja, czy
też taki który legitymuje się stażem
w zawodzie nie dłuższym niż np. 5 lat.
Trzeba bowiem zdać sobie sprawę, że
jak kiedyś tak obecnie egzaminy radcy
prawnego składają osoby w różnym
wieku, niekoniecznie w typowym toku
ścieżki edukacyjnej, studia-aplikacja następującym bezpośrednio po sobie.
Życie w tym życie zawodowe krętymi ścieżkami chodzi także prawników.
A może połączyć kryteria wieku i stażu.
To zresztą niżej podpisany proponował
i podtrzymuję jako przesłankę kwalifikacyjną, pozostawiając szanownemu gronu forumowiczów decyzje co do granic.
Ale wracając do początku zagnieżdże-
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nia idei w umysłach należy wskazać, że
dzięki determinacji ww. osób i pewnie
wielu innych, których z racji ograniczeń
edytorskich nie sposób wymienić, nad
czym ubolewam, w toku przygotowania budżetu centralnego KIRP pojawiła
się pozycją w kwocie 40.000 zł na organizację roboczo nazwanego zjazdu,
który przyjął przyjemną nazwę forum.
Kwota niewielka jak na budżetowe planowanie KIRP ale sam ten fakt nadał nowego znaczenia i powagi samej idei jak
i wyrwał ją z fazy koncepcji do realnego
świata. Spotkań poprzedzających opisywane tutaj I Forum było kilka. Uczestniczyli w nich przedstawiciele OIRP Katowice w tym rzecznik oraz ww. r.pr. Kamil
Lubelski. Efektem na tym etapie rozwoju
finalnym było I Forum Młodych Radców
Prawnych. Na początek trochę kurtuazji.
Trzeba bowiem mocno podziękować
OIRP Rzeszów oraz jej Dziekanowi Sz. P.
Markowi Skierczyńskiemu za pierwszorzędną organizację tego forum, wybór
miejsca, dodatkowe atrakcje i stworzenie atmosfery. Będzie to zawsze miłe
wspomnienie rzeszowskiej gościnności.
Co do formalności samo forum zostało
zorganizowane w towarzystwie innego
a to Forum Seniorów. Może się to wydawać konstrukcja karkołomna lub niewłaściwa ale nic bardziej mylnego. Sens
tego spotkania wyjaśnia cel i odpowiedź na pytanie czym dokładnie było
i nadal ma być owe forum. Jak wynika
ze statystyk prawie 60 % wszystkich
czynnych radców prawnych, to ci którzy mogliby spełnić wyżej opisane kryteria młodych radców prawnych. Nadto
ogół radców prawnych to około 39.000

zł osób. Zatem te liczby już w jakiś sposób uzasadniają potrzebę skanalizowania energii i inicjatywy jaka się pojawiła.
Jako uczestnik – przedstawiciel z ramienia Rady OIRP Katowice – mogę tylko
potwierdzić, a być może uspokoić, że
celem nie ma być frakcyjność, która jest
szkodliwa i rozbijająca jedność naszego
środowiska ale dokładnie odwrotnie
chęć jego wzmocnienia. Temu służyć
ma forum, gdzie mają być dyskutowane
a nawet tworzone pomysły, które następnie przez forumowiczów mają być
wdrażane dla samorządu, przez samorząd i jego wszystkie struktury.
Forum, które się odbyło, obradowała
w szeregu panelach dyskusyjnych, gdzie
pomijając ich nazwy, omówiono przede
wszystkim podstawowe, typowe problemy, bolączki, trudności z jakimi każdy
potencjalny radca prawny się spotyka
wchodząc do zawodu. Wydaje się to
oczywiste tyle, że brak takiego opisania
powoduje, że nie można podejść do
rozwiązywania tych problemów a część
tych rozwiązań to dziedzina wyłącznie
samorządu lub głównie samorządu.
Kolejne panele to już w zasadzie tylko
i wyłącznie wsparcie i wzmocnienie
samorządu radców prawnych. Przedstawione tam pomysły wraz z propozycjami rozwiązań co przecież nieczęsto
się zdarza należy popierać i wdrażać.
Efektem samego forum było spisanie
memorandum gdzie to co zdawkowo
opisałem wcześniej zostało wyraźnie
i dogłębniej wyrażone. Memorandum
zostało wręczone Prezesowi KIPR Dariuszowi Sałajewskiemu. Tu wracam do
sensu łączenia grup wiekowych oaz do
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sensu tworzenia samego forum. Spotkanie seniorów z młodymi radcami
prawnymi ma bowiem sens w postaci
wspólnej przesłanki samorządności i paradoksalnie jest nią właśnie wiek oraz
dwóch przesłanek kolejnych wzajemnie
uzupełniających się i koniecznych jako
spoiwa samorządności zwłaszcza i niestety obecnie. Dlaczego wiek? Owszem
ktoś powie, że przecież jest to różnica
metrykalna ale ja wiek rozumiem, może
patrząc się z dwóch biegunów, jako coś
co łączy samorząd i forumowiczów.
Ten zaawansowany łączy się doświadczeniem i wiedzą życiową, ten młody
z werwą, energią inicjatywą i pomysłami. Zatem wiek jako przesłanka pozwala
na faktyczne wdrożenia tego co młody
wymyśli, starszy oceni a razem zrealizują. Wspomniane wyżej memorandum
zawiera właśnie do tego odniesienia ale
żeby nie być gołosłownym wskazuję na
kilka postulatów. I tak Forum opowiada
się i stanowczo popiera i domaga się
zwiększonej aktywności na rzecz promocji zawodu. Forum wskazuje tutaj na
konkretne i także w ramach izby wydzielania środków na cele marketingowe
zawodu, np. akcja billboardowa, banery
nawet przy sądach, reklamy w mediach
także lokalnych przykład: reklamy radiowe OIRP Toruń, ulotki o zakresie świadczonej pomocy prawnej, zwiększenie
udziału radców prawnych w mediach
w tym także w ramach lokowania – tzw.
product placement. Celem ma być
zwiększenie rozpoznawalności radcy
prawnego w społeczeństwie co przełoży się na zwiększenie świadomości
oferty i możliwości uzyskiwania pomo48

cy prawnej, a także ma cechy ochronne samego samorządu. Kolejnym jakże
istotnym pomysłem i słusznym zarazem jest zwiększenie wykorzystywania
narzędzi współczesnych tj. wszelkich
kanałów informacyjnych. Na tym polu
w ramach OIRP Katowice słusznie podnoszoną zarzut braku funkcjonowania
sprawnie intranetu. Ten instrument
techniczne niedrogi i nieskomplikowany może usprawnić pracę biurową samej izby. Ale w tym zakresie wskazano
na możliwości np. zwykłych list mailingowych. Trzeba tutaj wymienić ciekawy
pomysł wykupu i rejestracji na rzecz samorządu domeny radcaprawny.pl która
mogła by posłużyć jako podstawa adresów mailowych dla całej społeczności
radcowskiej wg wzoru imię.nazwisko@
radcaprawny.pl Nie tylko zwiększa
rozpoznawalność co scala samorząd.
Wskazano przy tym, że znany jest przecież aktualny właściciel domeny i konieczne jest tutaj podjęcie daleko intensywnych negocjacji. Kolejnym słusznym
celem forum przyjętym do realizacji ma
być zwiększenie zakresu szkoleń w kierunkach prawniczych języków obcych,
sprzedaży usług prawniczych, kreowanie marki w Internecie przy pogodzeniu
zasad etyki zawodowej czy też zasad
prowadzenia działalności gospodarczej
(księgowość etc). Na marginesie jak się
okazało obecność forumowiczów na
portalach społecznościowych w zakresie posiadanych kancelarii zatem można
przyjąć młodych radców prawnych nie
jest jakaś powszechna żeby nie powiedzieć, że starsi wiekiem są tutaj znacznie bardziej aktywni. W tym kontekście
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zauważono potrzebę w ogóle ujednolicenie przepływu informacji między
radcami prawnych w ramach całego samorządu. Zauważono bowiem znaczne
różnice pomiędzy izbami. Postuluje się
stworzenie centralnego, krajowego systemu informacji samorządowych, niezależnie od tych w ramach izb.
Kolejnymi dwoma pomysłami które
koniecznie trzeba nagłośnić to zwiększenie presji i poszukiwanie dostawców usług, którzy z uwagi na grupę
docelową radców prawnych zaproponują warunki zawierające zniżki,
bonusy czy inne korzystne dla nas
rozwiązania i mowa tu o wszelkich
usługach np. usługi medyczne wraz
z ubezpieczeniami, dostawy sprzętu
biurowego w tym także samochodów,
programów komputerowych – w tym
kontekście aprobatę zyskała umowa
zawarta z Wolters Kluwer Polska a dotycząca programu LEX., usługi rekreacyjne przykład: zawarcie umów o dostęp do ośrodków fitness przez OIRP
Gdańsk – karnety multisport i wiele
innych podobnych. Drugim zaś pomysłem to powszechne dla radców
prawnych stworzenie i udostępnienie
bazy orzecznictwa dyscyplinarnego
np. poprzez publikacje jej na stronach izb lub KIRP. Wskazano, że może
to usprawnić i poprawić praktykę zawodową szeregu radców prawnych
jak znacząco wpłynąć na rozpoczynających ten etap zawodowy. W celu
realizacji tych wszystkich pomysłów
czasem już lokalnie rozpoczętych
Forum proponuje powołanie Komisji
ds. Młodych Radców prawnych przy

KRRP lub innego podobnego ciała
w tym także jego odpowiedników
przy izbach oraz cykliczne odbywanie
spotkań samego forum. Niżej podpisany może ze względu na już brak
spełnienia kryteriów młodego radcy
prawnego pozwolił sobie na uwagę,
że jak nie wiadomo o co chodzi to
chodzi o pieniądze. Zatem realizacja
słusznych przecież pomysłów musi
mieć mocne oparcie. Zaplanowanie
w budżecie kwoty na spotkanie forum
to jedno ale realizacji ww. pomysłów
to drugie. Trzeba zatem w tym kierunku zmierzać aby domagać się aby
środki samorządowe były przeznaczane także na te zadania. I tu pojawia się
rola forum jako gremium presji w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie
sposób także dodać, że personalnym
efektem forum było wybranie jego
przedstawicieli do kontaktów w ramach samorządu. Miło mi zatem poinformować, że w ramach wybranej
trójki znalazł się nasz kolega r.pr. Kamil
Lubelski. Z jego też inicjatywy powstała już podstrona na portalu Facebook
„Forum Młodych Radców Prawnych”
stanowiąca platformę wymiany informacji o uzyskanych kolejnych realizacjach pomysłów w ramach danej izby
jak i nowych pomysłach.
Podsumowując i dzieląc się subiektywną oceną należy uznać powstanie Forum Młodych Radców Prawnych za istotny i najpełniejszy przejaw samorządności
i woli zachowania i promowanie zawodu,
do którego należymy. Cenne, konieczne,
uzasadnione i po ludzku miłe. Gratuluję.
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(Sakartvelo) znaczy Gruzja
Kornel Kwiatek
aplikant radcowski
OIRP Katowice

Otwarte granice,
względna
łatwość uzyskania
wizy lub wręcz
możliwość
wjechania „na dowód”
sprawiają, że Polacy uwielbiają podróżować. Czytając relacje, czy to w prasie,
Internecie, czy w naszym czasopiśmie
„radca.pl”, można odnieść wrażenie, że
podróżnik polski wybiera raczej te rzadziej
uczęszczane, czy wręcz uznawane za dzikie i niebezpieczne (zazwyczaj niesłusznie!) miejsca. I patrząc na wspomniane
relacje, można odnieść wrażenie, że, parafrazując tekst Toma Waitsa, „gdziekolwiek
położymy głowę, możemy to miejsce nazwać domem”. Dla odwiedzających Gruzję Polaków, sprawa jest jednak oczywista
– Polak nigdzie nie poczuje się bardziej
„jak w domu”, niż właśnie w Gruzji.
W Gruzji znalazłem się w lipcu 2012
roku. Współpracując jako wolontariusz
z organizacją Institute for Democracy in
Eastern Europe z Waszyngtonu, miałem
zajmować się przygotowaniem gruntu
pod przyjazd grupy międzynarodowych
obserwatorów na wybory parlamentarne mające odbyć się z początkiem października. Ten kilkumiesięczny pobyt nie
miał co prawda charakteru turystyczne50

go – jako, że większość czasu spędziłem
w Tbilisi – jednak ciągła współpraca z Gruzinami, przebywanie wśród nich, rozmowy i krótkie weekendowe wypady za
miasto, pozwoliły choć trochę poznać ich
duszę i duszę ich kraju.
Słynna jest anegdota o początkach
Gruzji, często powtarzana podczas
wznoszenia toastów na biesiadach.
Stworzył Bóg świat i zaczął dzielić go
między narody. Rozpoczęły się kłótnie, waśnie i walka między narodami.
Tymczasem znużeni czekaniem Gruzini
odeszli w ustronne miejsce, usiedli i rozpoczęli biesiadę. Pili wino, śpiewali, jedli,
nie zauważając nawet, że zapadła noc.
Rozśpiewanych Gruzinów usłyszał Bóg
i przemówił do nich w te słowy: „Gdy inni
walczyli między sobą o dane im ziemie,
wy ucztowaliście i śpiewaliście. Cały świat
już podzieliłem. Został jedynie mały, ale
najpiękniejszy ze wszystkich kawałek,
który początkowo chciałem zostawić dla
siebie, ale tak bardzo mi się spodobaliście, że właśnie wam go oddam”. I tym
sposobem zamieszkali Gruzini pomiędzy
Morzem Czarnym a górami Kaukazu.
Gruzja swymi krajobrazami po prostu
zachwyca, wielu polskich turystów wybiera ją ze względu na możliwość kąpieli
w Morzu Czarnym na plażach Batumi,
czy przepiękne widoki w górach Kaukazu, zwłaszcza, że dystans między tymi
dwoma atrakcjami jest znacznie mniejszy niż pomiędzy Tatrami a Bałtykiem,
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a polskie góry przy górach Kaukazu to też jednym z podstawowych pamiątek
zaledwie pagórki. Do tego zadeptane przywożących z Gruzji.
przez tabuny turystów.
Zwykłe wyjście do restauracji często
zmienia się w małą ucztę, czemu sprzyUCZTA
ja choćby sposób serwowania potraw.
Ze swej historii, gościnności, zamiło- Każdy z uczestników ma własny talerz,
wania do uczt Gruzini są dumni. I może zaś potrawy podawane są przez obsłuto też jest przyczyną „chemii” pomiędzy gę na środek stołu, tak, by każdy mógł
polską duszą a duszą gruzińską, choć się częstować. Potrawy zwykle są też
jeśli chodzi o ucztowanie, z pewnoś- porcjowane – jednym z najpopularcią moglibyśmy się wiele nauczyć. Tra- niejszych dań jest Chinkali (ხინკალი)
dycyjną gruzińską ucztą, zwaną supra, je się palcami, trzymając za koniuszek
zazwyczaj kieruje „mistrz ceremonii”, owej sakiewki. Sposób przygotowania
tzw. tamada, którym często zostaje je- sprawia, że mięso wypełniające sakiewden z ucztujących. To właśnie tamada kę podczas gotowania puszcza „sok”, tak
wygłasza toasty, w rodzaju wspomnia- więc jedząc, przy okazji można danie
nej powyżej historii o powstaniu Gruzji. popijać „rosołem”. Zjedzenie chinkali wyMają one często charakter przypowie- maga sporej wprawy – bardzo łatwo „rości, historii, nawiązujących do okazji. To- sół” wylać na ubranie. Bardzo smaczne
asty wznosi się za kraj, za miłość, przy- są też dania przygotowane z dodatkiem
jaźń, rodzinę, kobiety, czy nawet, jak orzechów, na przykład badridżani, smaw przypadku jednej z biesiad w której żony plaster bakłażana, posmarowany
było mi dane uczestniczyć z racji pracy pastą z siekanych orzechów włoskich.
przy obserwacji wyborów w Gruzji – za
Jak uczta, to koniecznie z muzyką i śpiepolityków. Tradycyjnie, toasty wznoszo- wem. Gruzini uwielbiają śpiewać, co sprano winem podawanym w oprawionych wia, że często zwykła uczta w restauracji
rogach zwierzęcych – takiego naczynia zmienia się w niezwykłe doznanie, gdy ze
nie można było położyć na stół uprzed- stolika obok nagle usłyszeć śpiewy, które
nio nie wypiwszy zawartości. Rogi są bez wstydu można prezentować w salach
koncertowych świata. Również kobiety
gruzińskie śpiewają. Sporą popularność,
dzięki publikacji filmu na portalu YouTube, zyskały trzy młode Gruzinki, które pod
wdzięczną nazwą „Trio Mandili” koncertowały już w wielu miastach Europy, w tym
też w Polsce, a ostatnio zakończyły trasę
koncertową po Rosji.
Jedną z historii, które wiąże się ze
śpiewaniem, którą najbardziej wspominam i zawsze do niej wracam opowiaKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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dając komuś ze znajomych o Gruzji, jest
moje spotkanie z Szotą Adamaszwili.
Szota jest zapalonym gitarzystą country,
obecnie szeroko znanym w całej Gruzji
dzięki występowi w Gruzińskiej edycji
któregoś z talent-show, jednak w 2012
roku nie był tak popularny. Pierwszy
raz spotkaliśmy się na „domówce” zorganizowanej w mieszkaniu w centrum
Tbilisi, na którą zaproszony zostałem zupełnie przez przypadek przez dopiero
co poznanych Amerykanina i Syryjczyka, uciekiniera z Aleppo. W niewielkim
mieszkaniu siedziało pewnie z 30-40
osób, grała muzyka, niektórzy tańczyli,
niektórzy grali na instrumentach. Ktoś,
już teraz nie pamiętam kto, podszedł do
mnie i powiedział, że jest tu Gruzin, który
był jakiś czas temu w Polsce, ale planuje
jechać do Krakowa jeszcze raz z końcem
roku. Szybko zostaliśmy przedstawieni,
i rozmowę, ku mojemu ogromnemu
zdziwieniu, prowadziliśmy po polsku,
bardzo ciężko było mi nawet wykryć
obcy akcent. Ponoć uczył się polskiego w sumie około 9 miesięcy, chwilę
też był w Polsce. W pewnym momencie pyta mnie, czy znam zespół Dżem
i zaraz zaczął grać „Autsajdera” i śpiewać
perfekcyjną polszczyzną. Wrażenie było
niesamowite. Później jeszcze kilka razy
widziałem filmy z jego występów gdzieś
w Teksasie, gdzie zaś śpiewał, tym razem
z perfekcyjnym teksańskim akcentem,
jak na gitarzystę country przystało.

kaukaskiego narodu. Obok oczywistego zastosowania owoców winogron
w produkcji wina, ich liście zastosowanie znajdują też w kuchni przy przygotowaniu rozpowszechnionego na
Kaukazie dania tolma – gołąbków zawiniętych właśnie w liście winogron, nota
bene popularnych od Grecji po Kaukaz.
Zgodnie z opowieściami gruzińskich
przyjaciół, winorośl odegrała również
znaczącą rolę w gruzińskich wyprawach
wojennych w Średniowieczu – wówczas to ponoć jako prowiant wykorzystywano czurczchelę, przygotowaną
z orzechów nawleczonych na sznurek,
następnie maczanych w gotującym się
soku z winogron zagęszczonym mąką.
Obecnie czurczchelę przygotowaną
metodami domowymi nabyć można
na każdym niemal targowisku w Tbilisi. Z winogron produkowane są także
dwa podstawowe napoje „wyskokowe”
– tzw. czacza i gruzińska brandy, w tym
ta najsłynniejsza marki Sarajishvili.
Od czasów starożytnych, winorośl jest także symbolem gruzińskiego
chrześcijaństwa. Gruzja była drugim po
Armenii państwem, w którym za religię
państwową uznano właśnie chrześcijaństwo. Nastąpiło to już w roku 337
po Chrystusie, a więc na długo przed
tym, jak uczyniło to Cesarstwo Rzymskie. W chrystianizacji państwa ogromną rolę odegrała św. Nino, która w swej
działalności misyjnej wykorzystywała
krzyż zrobiony z dwóch gałązek winoWINO
rośli przewiązanych włosami świętej.
Gruzja nie bez powodu określana Na krzyż w takiej formie natknąć można
jest krajem wina. Winorośl ma ogrom- się niemal wszędzie w Gruzji, a przede
ne znaczenie dla historii i kultury tego wszystkim na ikonach, drzwiach kościo-
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łów, płaskorzeźbach. Samo z resztą imię
Świętej, obok imienia królowej Tamar,
która zaś rozszerzyła państwo gruzińskie
w średniowieczu, nosi prawdopodobnie większość kobiet w Gruzji.
W przypadku Gruzji, kraju uczt, wina,
uduchowionego śpiewu i bogobojnych, walecznych, tudzież rozśpiewanych kobiet, całkiem nowego znaczenia
nabiera niemieckie motto „Wein, Weib
und Gesang”. Wbrew hedonistycznemu
wydźwiękowi tego powiedzenia, Gruzja
to zdecydowanie kraj bardziej „dla ducha” niż „dla ciała”.
DUMA

Niewątpliwie, Gruzini ze swej historii i kraju są dumni. A kraj, swoją drogą,
historię ma długą i zagmatwaną, w którą wpisane są liczne wzloty i upadki.
Można wręcz powiedzieć, że właśnie
historia może być jednym z tych łączników pomiędzy Polską a Gruzją. Gruzini, podobnie jak Polacy, ciągle żyją
chwalebną przeszłością swego kraju.
My odwołujemy się do XVI i XVII wieku,
oni najczęściej do czasów Średniowiecza i rządów króla Dawida Budowniczego, czy wspomnianej już królowej
Tamar. Przełom XII i XIII wieku to też
życie i działalność największego poety
gruzińskiego – Szoty Rustaveli, autora
eposu narodowego „Rycerz w tygrysiej
skórze”. Oba państwa przeżywały także
czas upadku i obcej niewoli, który nastąpił niemal jednocześnie – w przypadku Polski w 1795 r., zaś w przypadku
Gruzji w kilka lat później, gdy kraj został
wchłonięty przez Imperium Rosyjskie
i poddany rusyfikacji. Z owej niewoli

Polsce udało się wyzwolić po I wojnie
światowej, Gruzja niestety nie miała takiego szczęścia. Niemal jednocześnie,
gdy Polacy podpisywali kończący zwycięską wojnę polsko-sowiecką pokój
ryski z marca 1921 roku, dywizje sowieckie wkraczały do Gruzji i likwidowały
jej państwowość odzyskaną zaledwie
3 lata wcześniej. Czasy okupacji sowieckiej są tematyką stałej wystawy w Muzeum Narodowym w Tbilisi. Podległość
Związkowi Sowieckiemu Gruzja wypowiedziała w 1991 roku, jednak dla kraju
był to początek konfliktów wewnętrznych i wojny domowej. Od Gruzji oderwały się separatystyczne republiki Abchazja i Osetia, władzom w Tbilisi nie
udało się przywrócić kontroli nad tymi
regionami, choć de iure wchodzą one
w skład kraju.
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Oderwanie się Abchazji i Osetii
przypieczętowane zostało po inwazji
rosyjskiej w 2008 roku, której postępy
niemalże rozcięły kraj na pół. Te ostatnie wydarzenia ciągle są w pamięci
Gruzinów i gdy tylko dowiedzą się, że
turysta przyjechał z Polski, zaraz pada
nazwisko Lecha Kaczyńskiego i gorące podziękowania za rolę jaką polski
prezydent odegrał w tamtych gorących dniach sierpnia 2008 roku. Lech
Kaczyński w Tbilisi posiada także swój
pomnik-popiersie i ulicę swego imienia (która nota bene krzyżuje się z ulicą George’a W. Busha). Natomiast para
prezydencka ma swoją ulicę w nadmorskim Batumi. Ówczesny prezydent
Gruzji traktował Prezydenta Polski jak
swojego przyjaciela; możliwe też, że
tamte działania Lecha Kaczyńskiego
w 2008 roku sprawiają, że słowo „Poloneti” (პოლონეთი) rozwiązuje każdy
problem, otwiera każde drzwi i jest zazwyczaj wstępem do supry.
Symbolem zrzucenia zwierzchnictwa Moskwy było także obalenie
stojącego na głównym placu miasta
– Placu Wolności (Tavisuplebis Moedani – თავისუფლების მოედანი)
– pomnika Włodzimierza Ilicza. Po
Rewolucji Róż, która miała miejsce
w roku 2003 i która wyniosła do władzy Micheila Saakaszwili, w miejscu
pomnika Lenina wzniesiono kolumnę
ze złotą figurą patrona kraju, św. Jerzego, zabijającego smoka.
Od powyższego schematu rugowania pozostałości komunizmu ze sfery
publicznej w sposób dziwny wyłamuje
się Gori. Miasteczko to znajduje się przy
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głównej autostradzie łączącej zachód
Gruzji z jej stolicą. Nieco na północ od
niego zbudowano całe osiedla domków dla gruzińskich przesiedleńców
z terenów Abchazji i Osetii – rzędy jednakowych domków, rozmieszczonych
w równych odległościach, całe osiedla
domków ciągnących się wzdłuż autostrady. W Gori podróżni wysiadają na
głównej ulicy miasta, zwanej… ulicą Stalina. Mieszkańcy miasteczka są dumni ze
swego krajana, urodzonego tutaj, Józefa
Stalina. W samym centrum znajduje się
pomnik Stalina, muzeum Stalina, wreszcie umieszczony pod baldachimem na
kolumnach domek, w którym urodzić
się miał przywódca ZSRS. Podchodząc
do tego niewielkiego budynku, autentycznie przeszły mnie ciarki i miałem
wrażenie, że zbliżam się do „epicentrum
zła”. Muzeum urządzone jest na starą
modłę – brak w nim elementów multumedialnych, są za to liczne popiersia,
gobeliny ze Stalinem i Leninem, pamiątki, odwzorowany jest gabinet wodza.
Muzeum, jako jedno z kilku tylko miejsc
na świecie dysponuje także maską pośmiertną Stalina, umieszczoną w improwizowanym „mauzoleum”. Cała idea
muzeum byłaby nawet dość zabawna,
gdyby nie fakt, że okoliczni mieszkańcy
zdają się traktować swą misję sławienia imienia „chorążego pokoju” dość
poważnie, rzecz niespotykana pośród
mieszkańców Tbilisi.
Łącznikiem kulturowym pomiędzy
Polską a Gruzją jest z pewnością rola
religii i krajowego kościoła. Gruziński
kościół prawosławny odegrał tu niezaprzeczalnie kluczową rolę i w pewnym
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daje to jakiś pogląd na magię tego alfabetu. I tak Gruzini zarówno z niezwykłości swego mówionego języka, jak
i z alfabetu stosowanego do zapisu, są
niezmiernie dumni1.
RZECZYWISTOŚĆ

Jaka jest jednak współczesna Gruzja? Turysta przyjeżdżający do Gruzji nie
napotka większych różnic, jeśli chodzi
o ceny. Część towarów jest wręcz w Tbilisi droższa, niż w Polsce. Największym
zdziwieniem była dla mnie cena, produkowanego przecież lokalnie, gruzińskiego wina. W Tbilisi była bardzo wysoka,
nieco niższa poza miastem. Choć ceny
bywają zbliżone, jednak zarobki w Gruzji
są znacznie niższe, co sprawia, że lokalnym mieszkańcom często ciężko związać koniec z końcem.
Gdybym miał wskazać, na jakim etapie rozwoju w stosunku do Polski znajduje się Gruzja, na „polskiej” osi czasu
umieściłbym ją w okolicach początku
lub połowy lat 90. XX wieku. Dyskusyjne oczywiście jest to, czy polski „rozwój”
do końca poszedł w dobrą stronę, ale
to inny temat. W każdym razie w Gruzji,
nawet w Tbilisi, ciężko trafić na wielki
supermarket, praktycznie nie ma takich
w centrum miasta. Są za to liczne małe
sklepiki lokalne, prowadzone przez sklepikarzy, z których każdy jest dumny ze
swego biznesu. Czasem jest wręcz zagadką, jak takie sklepiki są w stanie się

sensie stał się wyznacznikiem przynależności do narodu gruzińskiego i szafarzem gruzińskiej tożsamości narodowej.
Mówi się, że przyjęcie chrześcijaństwa
w IV wieku po Chrystusie pozwoliło
oprzeć się wpływom religii zaroastriańskiej promieniującej z Persji. W wiekach
późniejszych, między innymi dzięki religii, Gruzja oparła się wpływom islamu,
i to mimo licznych okresów okupacji
muzułmańskiej. Kościół gruziński zachował swą tożsamość mimo włączenia
go administracyjnie pod zwierzchność
patriarchatu moskiewskiego, mimo prowadzonej usilnie od początków XIX wieku rusyfikacji, czy też później za czasów
reżimu sowieckiego.
Dumą Gruzji jest też jej zupełnie niepowtarzalny i niepodobny do żadnego
innego, język. Jest to język dla Polaka
bardzo trudny do wymówienia, zawierający liczne gardłowe głoski i ich „normalne” odpowiedniki. Dla niektórych
język może nie brzmieć „przyjemnie”,
i chyba z tego powodu Gruzini używają
prawdopodobnie najpiękniejszego alfabetu na świecie, przez wielu określane1
go mianem „elfickiego”, jakby żywcem
Każdej literze odpowiada określony
wziętego z książek J.R.R. Tolkiena. W tek- dźwięk, dlatego w szkołach nie ma
ście starałem się zawrzeć tłumaczenia dyktanda; nie ma dużych i małych liter
niektórych słów pisane w oryginale, oraz znaków interpunkcyjnych (red.)
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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utrzymać, gdy np. na krótkim odcinku
ulicy na której mieszkałem, były cztery;
w każdym te same towary, każdy o niewielkiej powierzchni, o niemal identycznych cenach. Przywołało to moje wspomnienia jeszcze z czasów podstawówki,
gdy w drodze do szkoły mijałem przynajmniej pięć małych sklepów. I nagle
uświadomiłem sobie, że obecnie żaden
z tych sklepów, gdzie właściciela znało
się osobiście, gdzie kupowało się oranżadę lub gumy do żucia, już nie istnieje.
Podobnie jak setki takich małych biznesów we wszystkich polskich miastach.
W Gruzji sklepiki wciąż działają, mam
nadzieję, że w tej kwestii od 2012 roku
nie zmieniło się wiele.
Wiele budynków poza ścisłym centrum Tbilisi często jest zaniedbanych,
z odrapanym tynkiem a często i kompletnie w ruinie. Niemniej jednak Tbilisi z pewnością jest pięknym miastem,
jednym z piękniejszych, które dane mi
było odwiedzić. Zachwyca budynek
Opery. Zachwyca kościół Metechi, położony na skarpie nad wodami przepływającej przez miasto rzeki Mtkvari,
czy zabytkowe budynki starego Tbilisi
znajdujące się w jego pobliżu. Zaciekawia położony na szczycie klifu Pałac
Prezydencki, czy górujące nad miastem ruiny zamku. Mimo tego piękna,
z pewnością kilka lat minie, zanim wiele budowli wróci do swego dawnego
blasku.
Wracając jednak do opisu rzeczywistości, ogromnym zaskoczeniem
było dla mnie działanie gruzińskiej
poczty. Znalezienie urzędu pocztowego w centrum Tbilisi było nie lada
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wyzwaniem. Ceny znaczków pocztowych – bardzo wysokie. Ciężko w wielu
momentach ustalić adresy budynków.
Znajomy, któremu chciałem przesłać
kartkę do Tbilisi musiał sprawdzać swój
dokładny adres, bo z poczty mało kto
tam korzysta.
Z tą ciężką sytuacją bardzo kontrastuje sytuacja na gruzińskich drogach.
Są one pełne samochodów zagranicznych marek. Gruzini, w odróżnieniu np.
od Albańczyków, którzy ortodoksyjnie
trzymają się Mercedesa, nie dyskryminują – samochód może być jakiejkolwiek marki, byleby był luksusowy. I tak
na ulicach Tbilisi częściej niż w Polsce
spotkać można Mercedesy, BMW, Lexusy, Jaguary i inne. Do swoich „dopieszczonych” samochodów właściciele
często zamawiają dedykowane tablice.
Właściciel wówczas może wybrać 3 litery i numer, i tak (patrzę w tym momencie na zdjęcia, które wykonałem
temu zjawisku) znajdziemy dziesiątki
przykładów, często będących angielskimi skrótami, np. „LOL-842”, „TOY-689”,
„YES-002”, „ERO-300”, „XXX-005”, „BMW272”, „MOM-088”, „VIP-726”, „MTV-001”
i wiele innych. Mój przyjaciel Vano na
tablice swojego Subaru wybrał litery SXM, co, jak mi wytłumaczył, oznacza miasto Suchumi w Abchazji, skąd
rodzina Vano musiała uciekać przed
wojną na początku lat 90 (znak X często zastępuje dźwięk Ch w transkrypcji
z gruzińskiego). Ze względu na „krewki”
styl jazdy, wiele z tych luksusowych samochodów ma otarcia, oderwane zderzaki, wgniecenia. Podczas pierwszych
dni pobytu, rozważałem zakup roweru,
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ale wszyscy znajomi mi to odradzali, bo
w Tbilisi, chodząc po mieście bardzo łatwo zostać potrąconym, i to nawet na
przejściu dla pieszych.
POLITYKA

Rok 2012 był w Gruzji czasem bardzo mocno rozbudzonych nadziei.
Od 2004 roku krajem rządził prezydent Micheil Saakaszwili i jego partia.
W roku 2012, spora część społeczeństwa była już zmęczona starą władzą,
która zdaniem wielu zawłaszczyła dla
siebie całe państwo, kontrolowała stacje telewizyjne. Wówczas to miliarder
Bidzina Iwaniszwili rozpoczął formowanie ruchu, który ostatecznie miał
obalić rządy Saakaszwilego.
Iwaniszwili w tamtych wyborach
trochę był „człowiekiem znikąd”. Nie
do końca były jasne jego powiązania ze służbami rosyjskimi – w Rosji
w końcu dorobił się swojego ogromnego majątku. Nie do końca były jasne
jego poglądy. Jakiś czas wcześniej na
wzgórzach nad miastem Iwaniszwili
wybudował za 50 milionów dolarów
ogromną willę, która futuryzmem
projektu bardziej przypominała stację
kosmiczną z serialu Star Trek, niż willę
miliardera. Zaangażował się również

w liczne inicjatywy charytatywne, był
także głównym fundatorem ogromnej
i pięknej katedry Świętej Trójcy (tzw.
Sameba), górującej nad miastem.
Iwaniszwili rozpoczął zbieranie pod
swoim przewodnictwem szerokiego
frontu partii i partyjek niezadowolonych z obecnego stanu rzeczy i dążących do usunięcia partii rządzącego
prezydenta Saakaszwilego – tak też
narodził się ruch „Gruziński sen”, czy
też „Gruzińskie marzenie” – Kartuli
Otsneba, mający swą nazwą prawdopodobnie nawiązywać do „amerykańskiego snu”. Ciekawe jest to, że
zarówno koalicja partii opozycyjnych,
jak i współtworząca ją partia, której
przewodził miliarder, nosiła właśnie
tę nazwę. Iwaniszwili porwał za sobą
dużą część społeczeństwa, część jednak nadal popierała starą władzę. Sytuacja była bardzo gorąca, wzajemna
niechęć, a często wręcz nienawiść,
wzrastała, emocje rosły. Strony nawzajem oskarżały się o działania bezprawne. Opozycja na kilka dni przed
wyborami wypuściła do sieci film, na
którym strażnicy więzienni znęcają się
nad więźniami i prawdopodobnie ten
film przesądził też o ostatecznym wyniku wyborów.
Jedna rzecz jest jednak ciekawa
– ciężko było spotkać osobę, która
ówczesnego prezydenta potępiałaby w czambuł za wszystko co zrobił.
Wręcz przeciwnie – zwykle podkreślano jego ogromne zasługi dla uporządkowania kraju, ukrócenie drobnej i najbardziej dotkliwej dla mieszkańców
korupcji w urzędach (choć zarzucano
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mu i członkom jego partii przekręty
na kwoty milionów lari), uczynienie
procedur urzędowych przejrzystszymi. Ogromną rewolucję przeszła
też policja. Większość posterunków
przebudowano tak, by dosłownie
były „przejrzyste”, zgodnie z sugerowaną w polityce kryminalnej zasadą
„szklanych komisariatów” – mieszkańcy widzą pracujących policjantów, mogą sprawdzić, co dzieje się
na komisariacie. Policję wyposażono w nowe umundurowanie, nowe
samochody, zaoferowano podwyżki. Policjanci są widoczni na ulicach
miast. Za każdy przejaw korupcji
grożą surowe kary, w tym wydalenie ze służby. Jeszcze kilkanaście lat
temu ówczesna milicja uchodziła za
kompletnie przekupną i niepomocną służbę.
Same wybory przebiegły spokojnie. Nasza grupa, licząca około 85 obserwatorów międzynarodowych z różnych krajów – Białorusi, Polski, Serbii,
Litwy, Czech, Słowacji – podzielona
była na kilka zespołów, wysyłanych
także w najdalsze rejony kraju. W przeciwieństwie do innych organizacji,
których obserwatorzy „kursowali” pomiędzy komisjami, obserwatorzy z ramienia IDEE byli przydzielani parami
do jednej i tylko jednej komisji wyborczej. Ogólna zasada była taka – nigdy
nie spuszczać wzroku z urny z głosami, aż do jej przewiezienia do komisji
centralnej. Władze w trakcie wyborów
zadbały o ich transparentność – urny
były przezroczyste, liczenie głosów
odbywało się komisyjnie, każda czyn58

ność była protokołowana, osoby, które
oddały już swój głos były oznaczane
płynem świecącym w promieniach
UV, tak by nie zostały wpuszczone ponownie do lokalu wyborczego. Można
powiedzieć, że stosowane procedury
były znacznie bardziej transparentne, niż te stosowane w wyborach
w Polsce. Ostatecznie zwyciężyła partia Gruziński Sen. Czy było to korzystna zmiana dla mieszkańców, trudno
osądzić. Wielu dawnych zwolenników
ruchu było rozczarowanych, kiedy rozmawiałem z nimi rok później podczas
krótkiej wizyty w Gruzji. Jedno jest tutaj pewne – pokojowa zmiana władzy,
która nastąpiła wtedy pierwszy raz
odkąd Gruzja uzyskała niepodległość
w 1991 roku, z pewnością jest dobrym
precedensem.
W felietonie starałem się ukazać
ogromną różnorodność tradycji, kultury, zwyczajów, które składają się na
współczesną Gruzję. Mieszkańcy tego
kraju i ich niezwykle pozytywny stosunek do Polaków i Polski, sprawiają, że właśnie Gruzja jest miejscem,
które naprawdę warto odwiedzić.
Szczególnie, gdy dostępne jest tanie
połączenie lotnicze Katowice-Kutaisi.
Warto z niego skorzystać – pozwala
przenieść się do krainy w której każdy
znajdzie coś dla siebie. Jedni wysokie
góry, inni smaczną kuchnię, jeszcze
inni wspaniałą architekturę i sztukę sakralną. Wszyscy jednak zawsze znajdą
tam niewypowiedzianą gościnę.
Kto nie był – niech jedzie.
Kto był – ten wie, że chciałby wrócić.
Kornel Kwiatek
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Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki
służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty
za czystą wiedzą.
Albert Einstein
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SzAnowni PAńStwo
Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję realizacji płyty DVD z nagranym mBookiem z 2. Forum
Prawa Mediów Elektronicznych dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, przez Multimedialne Wydawnictwo Naukowe WyKłaDNIa.
2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych: Europa Cyfrowa, które odbyło się od do 7 kwietnia 2016
r. w Opolu. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: dr Wojciech Wiewiórowski - Z-ca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, prof. USz
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. aFM dr hab. Mariusz Załucki, Krzysztof Wisłocki - Izba Komornicza
w Szczecinie, dr Marcin Uliasz, Prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, Prof. aLK dr hab. Przemysław Polański,
Prof. dr hab. andrzej Marciniak, Piotr Drobek - Przedstawiciel GIODO, Prof. dr hab. Grażyna Szpor
W ramach konferencji poruszano tematykę rozporządzenia eIDAS, internetu rzeczy, informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, ochrony danych osobowych i wiele innych zagadnień zw. z prawem
nowych mediów.
Koszty realizacji: Przygotowanie 4000 sztuk płyt DVD, z kopertą kartonową i nadrukiem 4/0.
Koszt realizacji: 7500 zł netto.

Obsługa multimedialna wydarzeń

Materiały e-learningowe

(transmisje, materiały VOD i audio,
publikacje tradycyjne)

(cykle wykładów, miniWykłady)

Publikacje
multimedialne
(mBooki)

Multimedialne
szkolenia
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Organizacja
konferencji
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mBook-learning

multimEdiAlnE wykłAdy, SzkolEniA, konfErEncJE

kliknij aby zobaczyć przykład

mBook to cyfrowa publikacja, posiadająca recenzję,
redakcję naukową oraz numery ISBN lub ISSN. Zaletą
mBooków jest możliwość rejestracji kompletnego nagrania audiowizualnego z konferencji, wykładu, szkolenia
czy warsztatu oraz opublikowanie go jako integralnej części
wydawnictwa. Takie daje szybki i łatwy dostęp do materiałów
multimedialnych w ramach dostępu do tekstu tradycyjnego.
Jest to doskonały sposób na przekazywanie wiedzy w ramach
szkoleń, kursów, akcji informacyjnych czy prowadzenia zajęć
e-learningowych. Obecna oferta MWN Wykładnia w zakresie mBook-learningu skierowana jest przede wszystkim
do: prawników, radców prawnych, adwokatów, uczelni
wyższych, firm szkoleniowych, szkół, instytucji doskonalenia zawodowego.
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OKNO NA ŚWIAT
Rybacy wiedzą, że morze jest niebezpieczne, sztorm straszliwy, jednak nigdy nie traktują
tych niebezpieczeństw jako wystarczającego
powodu do tego, by pozostać na brzegu.
Vincent van Gogh


Wielu z nas zapewne dobrze pamięta
takie piosenki, jak „Morze nasze morze”,
„Pod żaglami Zawiszy”, „Serwus panie
Chief”, „Dziesięć w skali Beauforta”, czy też
„Mój kapitanie...”. A z czym kojarzą nam się
Gdańsk, Gdynia i Sopot? Przede wszystkim
z obroną Westerplatte i Poczty Gdańskiej, z
Solidarnością, z żeglugą morską (PLO) i ze
statkami Batorym, później Stefanem Batorym i Darem Pomorza oraz z emigracją
za morze naszych przodków i z festiwalem
piosenki w Sopocie. Z tych między innymi
względów szczególna była dla nas seniorów OIRP w Katowicach wycieczka w maju
do Gdyni nad piękne morze Bałtyckie.
Wyjechaliśmy pociągiem w piątek rano.
Na miejscu byliśmy wczesnym popołudniem. Była słoneczna pogoda. Po zakwaterowaniu w hotelu Neptun, w pobliżu Placu Kaszubskiego i Skweru Kościuszki, każdy
mógł posilić się, a następnie wyruszyć w
Gdynię. To miasto zawsze mnie urzekało.
Jest takie jasne i wszędzie po prostu chłonie się kojącą oczy i duszę przestrzeń. Jego
budowę, jak również portu i bazy marynarki wojennej na Oksywiu, rozpoczęto w 1924
r. Kamienice zostały wzniesione w duchu
modernizmu, co wprowadza nastrój uporządkowania i harmonii.
Jednym z najlepiej zagospodarowanych
i najładniejszych fragmentów Gdyni jest Kamienna Góra, na którą składają się Park Ka64

mienna Góra, skarpy klifów od strony zatoki
oraz dzielnica domów jednorodzinnych –
rezydencji pochodzących głównie z okresu
międzywojennego. Wszędzie widać bogatą
roślinność z bujną zielenią drzew, skwery i
zieleńce. Schodzę z Kamiennej Góry na Bulwar. Wokoło widzę wszędzie młodzież. W
większości są to maturzyści, którzy przyszli
na plażę, żeby odpocząć po trudach egzaminu maturalnego. Jest wieczór gdy docieram do naszego hotelu, mijając po drodze
grafitowy budynek mieszkalny Sea Towers.
Następnego dnia jedziemy z przewodniczką do Gdańska. Przejeżdżamy przez
Sopot. Jego nazwa pochodzi od kaszubskiego słowa „szopot”, co znaczy: potok.
Od XIX w. miasto stało się uzdrowiskiem.
Tutaj znajduje się wspaniałe, najdłuższe w
Europie drewniane molo. Jego długość
wynosi ponad 500 metrów. W Trójmieście
są jeszcze dwa, krótsze od Sopockiego,
drewniane mola: w Gdańsku Brzeźnie i w
Gdyni Orłowie. Z okien naszego busa oglądam majestatyczny i piękny Grand Hotel.
Nie ma jednak czasu na zatrzymywanie
się, bo mamy jeszcze zobaczyć Gdańsk.
Wysiadamy z busa i udajemy się pod
budynek Poczty Polskiej. Stajemy przed
wykonanym ze stali nierdzewnej Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej. Został
odsłonięty 1 września 1979 r. Przedstawia
umierającego pocztowca, któremu bogini
zwycięstwa Nike podaje karabin, a z otwartej torby pocztowej wysypują się listy.
Przechodzimy na deptak nad Motławą.
Widok, który mam przed oczami wprawia
w zachwyt. Podziwiam malownicze budynki stojące po obydwóch stronach rzeki. Po
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przeciwnej stronie nabrzeża stoi statek „Sołdek” będący obecnie Oddziałem Muzeum
Narodowego. Oglądam zabytkowy Żuraw i
Wielki Młyn. Jeszcze krótki pobyt w pracowni bursztynu przy ulicy Mariackiej, zdjęcie
przed pomnikiem Neptuna na tle Dworu
Artusa, Bazylika Mariacka oraz teatr Szekspira
i trzeba wracać do Gdyni. Do kolejki zmierzamy piękną ulicą Długą, przy której mieszkali
kiedyś najbogatsi mieszkańcy Gdańska.
Wieczorem idziemy na musical
„Zły” w Teatrze Muzycznym. Został oparty na powieści Leopolda Tyrmanda
pod tym samym tytułem.
Książka jest napisana w 1954 r. i była hitem w tamtych czasach. Powstała z miłości
pisarza do Warszawy i warszawiaków. W musicalu widać przede wszystkim świetną scenografię i zespołową grę aktorów uzyskaną
dzięki reżyserowi Wojciechowi Kościelniakowi. Wspaniale została pokazana mroczność
lat 50. Zachwycała muzyka. Wydaje mi się, że
lepiej ogarnęłabym całość, gdybym wcześniej przeczytała książkę. Po raz pierwszy
usłyszałam o niej i o jej autorze gdzieś na
początku lat 70., kiedy byłam w Krynicy Górskiej. Wiedziałam, że pochodził z żydowskiej
rodziny i że wyjechał z Polski w latach 60.
Spektakl trwał trzy godziny i zakończył przedostatni dzień naszej wycieczki
na wybrzeże.
Nazajutrz o godzinie 13,25 przewidziany
jest wyjazd do Katowic. Jeszcze więc pozostało szybkie zobaczenie innych atrakcji
Gdyni. A więc najpierw centralny punkt
miasta Skwer Kościuszki z pomnikiem Józefa Conrada, statek muzeum „Dar Pomorza”,
który był statkiem szkolnym uczniów Szkoły
Morskiej. Niedaleko ORP „Błyskawica” będący również muzeum. W dali widać płynące

po gładkiej tafli morza statki wycieczkowe.
Zmierzają na Hel i do Gdańska. Teraz jedziemy na Dworzec Morski. Po drodze mijamy
pomnik Ofiar Grudnia.
Wjeżdżamy na teren Dworca Morskiego. W pobliżu Kapitanatu Portu znajduje
się ułożony z kamieni, wydobytych podczas pogłębiania Portu po wojnie, Pomnik
Ludzi Morza i Muzeum Emigracji. Do nabrzeża nie cumują już statki pasażerskie ,
bo … już ich po prostu nie ma! Chciałoby
się zaśpiewać za Bułatem Okudżawą: samoloty unoszą nas w dal. Pozostały nam
tylko wycieczkowce. Wchodzę na nabrzeże - pirs. Widzę naprzeciw port Marynarki
Wojennej z zacumowanymi tam okrętami. Z boku dostrzegam dźwigi stoczni
portu kontenerowego.
I to już jest ostatni punkt wycieczki. Wracamy na Śląsk.
Co stanowi esencję wielkich miast
portowych? Odczuwa się w nich jakiś oddech i otwarcie na świat. Kiedyś określano porty Oknem na świat , co pozostało
do dzisiaj. Nasuwa się refleksja, że każdy z
nas jest statkiem który zmierza do portu.
Trzeba tylko znać siłę wiatru, wodę i kierunek w którym się zmierza.
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Kultura, czyli muzyka,
którą kocham, w Katowicach
– mieście kreatywnym UNESCO
w dziedzinie muzyki
Motto:
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy
kobiety
Ludwik Van Beethoven
w czasach, gdy nie obowiązywała zasada politycznej poprawności/
Zacznę od muzyki, która rozpaliła
płomień w sercach
wszystkich, zarówno mężczyzn jak
i kobiet, a w moim
na pewno, od
uwertury kubańskiej Georga Gershwina z roku
1932. Uwertury, która rozpoczęła
w sposób brawurowy, pod batutą
dyrektora artystycznego i dyrygenta Filharmonii Narodowej przy Centrum Muzyki w Strahmore (Obszar Metropolitarny
Waszyngtonu) oraz jednocześnie dyrygenta gościnnego Filharmonii Śląskiej,
Piotra Gajewskiego, koncert pn.
Amerykańskie Klimaty. Koncert, na
którego program w Filharmonii Śląskiej
w dniu 29 kwietnia złożył się jeszcze
koncert fortepianowy F-dur Georga
Gershwina (solista Piotr Banasik)
oraz III Symfonia Organowa Camilla Saint-Saensa. Gershwin, moim zdaniem, temperamentem i brawurą w tym
66

dniu zdecydowanie zdominował swojego starszego kolegę z Europy a dokładnie
Francji, u którego podobno, jak i u Ravela,
chciał w Paryżu uczyć się kompozycji. Na
szczęście Ravel go skutecznie zniechęcił
słowami: „po co chce pan zostać drugim
Ravelem jeśli może pan być pierwszym
Gershwinem”. Obydwa utwory Gershwina zachwyciły także tempem wykonania
przez zazwyczaj raczej bardziej dostojną
orkiestrę, w czym zapewne duża zasługa
dyrygenta, znakomicie czującego ”amerykańskie klimaty”. Publiczność, niestety,
pewnie porwana brawurą wykonania,
klaskała między częściami koncertu, co
w Filharmonii, w której w koncertach na
ogół uczestniczy bardziej wykształcona
muzycznie publiczność, praktycznie nie
ma miejsca. Ale widać ten „ogień” przesłonił wszystko i tym razem jestem skłonna wybaczyć.
Po pełnej sali i nadal dużych trudnościach ze zdobyciem biletów (nam
seniorom, mimo starań 2 miesiące
przed koncertem, udało się zdobyć bilety tylko w pierwszym rzędzie, co na
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koncertach symfonicznych jest dość
dużym minusem),widać z jednej strony,
że Filharmonia mądrze dobiera repertuar oraz solistów ale także, że katowiczanie naprawdę bardzo kochają dobrą
muzykę. Dodam, w dobrym wykonaniu
i pięknych wnętrzach. I tak np. na wiele
koncertów, jak zwykle, znowu nie udało
mi się zdobyć biletów. Tak było np. ze
słynnym „Mesjaszem” Haendla pod
batutą zacnego jubilata prof.Wincentego Hawela. Ale już na słynnej
Mszy da Requiem Giuseppe Verdiego byłam i delektowałam się piękną
łaciną, której słowa przenosiły mnie do
niebiańskiej wieczności. Dzięki nieocenionemu Mistrzowi Verdiemu i równie
nieocenionemu chórowi Filharmonii
Śląskiej (przygotowanemu przez Jarosława Wolanina) oraz zespołowi Filharmonii, tym razem pod batutą Bułgara
-Europejczyka, Vladimira Kiradjieva. Już
teraz cieszę się na kończącą sezon artystyczny Orkiestry Symfonicznej i Chóru
Filharmonii Śląskiej III Symfonię Gustawa Mahlera, na co udało mi się, z baaardzo dużym wyprzedzeniem, zdobyć
bilet. Solistką będzie mezzosopran Urszula Krygier a chórowi Filharmonii
będzie towarzyszył chór dziecięcy
przygotowany przez p.Ige Eckert.
Niestety, na nic, co by mnie interesowało w NOSPR, nie udało mi się w opisywanym okresie zdobyć biletu, zatem
o NOSPR napiszę w następnym felietonie. Już teraz anonsuję, że prawdopodobnie uda mi się zrealizować jedno
z moich marzeń, którym było usłyszenie
na żywo słynnego rosyjskiego pianisty
Grigory Sokolova. Parę razy w życiu

już miałam na jego recital bilet, ale zawsze w końcu występ był odwoływany/
nie tylko w Katowicach, w USA i w Anglii
też. No cóż, w Rosji nawet wielcy mają
problemy paszportowe/. A więc odłożyłam go na półkę marzeń niezrealizowanych. Ciekawe jak będzie tym razem,
bo Sokolov należy podobno do pianistów, których trzeba słuchać na żywo,
gdyż żadne z jego nagrań nie oddają
w pełni kunsztu jego sztuki. Zobaczymy, a raczej usłyszymy/ w towarzystwie
naszych seniorów – melomanów/.
A zatem pora przejść do MET, z jej
jubileuszowymi transmisjami. W centrum sztuki filmowej w kinie Kosmos
i w innych, bardzo licznych miejscach
naszego globu, zwanego Ziemia (ja
oglądam w „Kosmosie”). Ostatnio zachwyciły mnie dwa spektakle, pozornie różne, przy czym obydwa perfekcyjne; Madame Butterfly Giacomo
Pucciniego/1858-1924/ i Robert
Devereux Gaetana Donizettiego
(1797-1848,czyli epoka belcanta).
Zacznę od Donizettiego; wszyscy
bohaterowie znakomitej, acz rzadko grywanej opery, są postaciami historycznymi, z widać bliskiej kompozytorowi
dynastii Tudorów (swego czasu pisałam
o Annie Bolenie, innej operze tego kompozytora, ze znakomitą Anną Netrebko
w tytułowej roli).Historyczny Robert Devereux, w Polsce bardziej znany jest jako
hrabia Essex, ostatni kochanek wielkiej
Elżbiety, córki Henryka VIII,która na odmianę, podobnie jak ojciec swoje żony,
posyłała pod topór niektórych swoich
kochanków. W tym hrabiego Essexa,
co prawdopodobnie przyśpieszyło jej
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śmierć. Z rozpaczy. Libretto wydawałoby się wydumane, a jednak prawdziwe.
I jak wiarygodnie zagrane i jak pięknie
zaśpiewane. Mroczny spektakl produkcji Sir Davida McVicara, przesączony
unoszącą się w powietrzu i ukrywającą
się za potężnymi, barokowymi filarami
polityką, w ciężkich kostiumach Moritza Junge, ukrywa zwyczajną ludzką
tragedię, która dopada każdego w równym stopniu, niezależnie od pozycji
jaką zajmuje na tym świecie. Tragedie
ludzkie, po mistrzowsku wyśpiewane
w trudnych, bellcantowych ariach przez
znakomitą czwórkę bohaterów, wśród
których z satysfakcją oglądamy i słuchamy naszego niesamowitego i perfekcyjnego jak zwykle Mariusza Kwietnia
(baryton) w roli księcia Nottinghama,
przyjaciela i jak się później okaże, również rywala tytułowego bohatera. Inni,
w zasadzie RÓWNORZĘDNI BOHATEROWIE, to mezzosopran Elina Garanca
(znana melomanom szczególnie jako
pełna temperamentu, niezapomniana
Carmen), tym razem jako romantyczna
Sara, księżna Nottingham (oraz ostatnio
”na fali” w MET, Matthew Polenzani
tenor), jako tytułowy Robert. No i przede wszystkim Sondra Radvanovsky
(sopran koloraturowy) jako wielka królowa Elżbieta I i jednoczenie tragiczna,
stara, zdradzona kochanka młodego
hrabiego Essexa. Scena w której w akcie rozpaczy zrzuca z głowy słynną rudą
perukę i w mgnieniu oka staje się łysą,
bezradną staruszką, na długo pozostanie w mojej pamięci.
Z kolei prześliczną gejszę, zwaną
przez bliskich Madame Butterfly,
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w jednym z najczęściej, bez przerwy grywanych od lat w MET spektaklach operowych, zaśpiewała tym
razem naprawdę prześliczna i młoda
(choć mogłaby być mamą 14-letniej
gejszy), obdarzona w dodatku, jak to
w MET, bo ich na to stać, pięknym
głosem, Łotyszka Kristine Opolais (sopran). Niecnym, wg libretta 25-letnim
lekkoduchem, który, jak to lekkoduchy, najpierw uszczęśliwił, a potem
doprowadził nieszczęsną Butterfly
do harakiri, dokonanego rytualnym
nożem ojca bohaterki opery, zaśpiewał pięknym tenorem, bardzo sugestywnie, Francuz Roberto Alagna. Od
roku (ślub we Wrocławiu) mąż naszej
seksownej i odnoszącej sukcesy operowe na świecie, śpiewaczki Aleksandry Kurzak. Ostatnio obydwoje wystąpili z recitalem w Polsce, w Lublinie.
W tym pięknym plastycznie (scenografia Michaela Levina), romantyczna
na granicy kiczu, ale podkreślająca
bajkowość spektaklu, autentycznie do
łez wzruszyła mnie lalka, utożsamiająca syna Butterfly, którego jej odebrano. Zawsze w spektaklach, które
oglądałam na żywo w Polsce i które
też mnie wzruszały, bo Puccini jest
muzycznym mistrzem w oddawaniu romantycznej miłości, synka najsłynniejszej gejszy świata odgrywały ”żywe” dzieci w wieku 4-5 lat. Bo
trudno, żeby późnym wieczorem po
scenie „ganiały” słodkie 2 latki (tyle lat
zgodnie ze scenariuszem powinien
mieć synek Butterfly i Pinkertona).
I to mnie zawsze rozpraszało. Pomysł
z lalką, w perfekcyjnym wykonaniu
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artystów z Blind Summit Theatre był
strzałem w dziesiątkę i spowodował,
że w końcowych momentach opery
istniała dla mnie tylko ta wzruszająca
laleczka i piękna, napełniająca łzami
oczy (wszak jestem kobietą) muzyka
maestra Pucciniego. Piękne, niezapomniane przedstawienie, grane w MET
ze zmieniającą się obsadą i tą samą
laleczką od roku 2006.Czyli jubileusz.
W tym miejscu wspomnę o innym
jubileuszu, bowiem 25 lat minęło od
czasu, kiedy na deskach Bayerische
Staatsoper w Monachium wystawiono
świetną operę buffo Krzysztofa Pendereckiego pt. Ubu Król. Na kanwie
XIX-wiecznej sztuki francuskiego dramaturga Alfreda Jarry pt.”Ubu król
czyli Polacy”. Sztuka, którą we Francji
tuż po premierze w roku 1888, z uwagi
na skandal, szybko zdjęto z afisza, oby
nie okazała się prorocza. Zarówno co
do treści jak i szybkiego zdjęcia z afisza,
mimo fenomenalnej muzyki naszego
wybitnego kompozytora.
Premiera „Ubu króla” na Śląsku, w wykonaniu artystów opery bytomskiej, odbyła się, z udziałem Krzysztofa Pendereckiego i jego Małżonki Elżbiety, 25 lat
po premierze niemieckiej, 3 kwietnia,
na deskach Opery Bytomskiej, a w Katowicach, na gościnnych deskach teatru
im. Stanisława Wyspiańskiego, 18 kwietnia. Zarówno samo libretto jak i jego
inscenizacja okazują się, niestety, ciągle
aktualne. Niesamowita jest chociażby
scena z jedzeniem zabitych na rozkaz
Ubu koni, jak i pamiętny początkowy,
złowieszczy hymn ze słowami: „Gdy niedzielne słoneczko nas budzi,

Pędzimy tam, gdzie wśród samych
zacnych ludzi
Gapimy się znów, jak z mózgów leci
szlam!
Ach, co to za frajda, frajda, frajda!”
Spektakl, w reżyserii Waldemara
Zawodzińskiego, z choreografią Janiny Niesobskiej i pod kierownictwem
muzycznym Jurka Dybała (prywatnie
przyjaciela Kompozytora) był znakomity, a dla mnie jedynym minusem
było to, że był i jest tak bardzo aktualny. Bo ciągle pycha, chciwość, chęć
władzy, ograniczenie umysłowe i zazdrość są u nas w modzie.
Na koniec, trochę dla poprawienia
nastroju. Kultura w kinoteatrze „Rialto”. „Kosmos” transmituje spektakle
operowe z MET a „Rialto” na odmianę
przedstawienia baletowe z Teatru Bolszoj w Petersburgu, chyba najbardziej
zasłużonej scenie baletowej świata.
Z pięknymi tradycjami, pięknym, przypominającym czasy carów wnętrzem,
niestety mocno nadwyrężonym „zębem czasu”. Artyści perfekcyjni, pełni
autentycznej, wzruszającej, nieukrywanej pasji i poświęcenia z jednej
strony i miejscami świecąca dziurami wykładzina podłogowa z drugiej.
Obejrzałam ostatnio ich sztandarowy,
grywany od dziesięcioleci na świecie,
ciągle z ogromnym sukcesem, spektakl „Spartakus” Arama Chaczaturiana. Spektakl porywający, o walce na
śmierć i życie o wolność i prawo do
godnego życia. Piękna, porywająca
muzyka, na przemian sławiąca walkę i miłość. Miłość czystą i liryczną
z jednej strony i perfidną, pełną zdra-
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dy i przebiegłości z drugiej. Chwała Muzyce, chwała tym którzy ją
tworzą i tak pięknie nam przekazują, nie bacząc na, czasem, siermiężne realia. Jak dobrze, że my
w Katowicach, mieście kreatywnej muzyki, możemy w tym, chociaż biernie, uczestniczyć.
Przed nami sezon wakacyjny, także
bogaty. Dlatego już teraz pozwolę sobie zaanonsować wakacyjne powtórki w ramach, nieco tańszych, retransmisji z MET.
I tak (25 czerwiec) nieśmiertelna
„Tosca” Pucciniego w mistrzowskiej
obsadzie, z Patricią Racette w roli tytułowej i przedstawianego przeze
mnie Roberto Alagna w roli płomiennego kochanka Cavardossiego.
„Napój miłosny” Donizzettiego
(od którego rozpoczęła się w Londynie
miłość Aleksandry Kurzak i Roberto Alag-
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na) usłyszymy 23 lipca, w wykonaniu
Anny Netrebko i Mathhew Polenzani.
I znowu Puccini, tym razem „Cyganeria” w reżyserii Zeffiriellego (będzie
wystawnie, na co MET stać).Spektakl
zobaczymy w sierpniu. W roli Mimi,
prześliczna Rumunka Kristine Opolais,
na co bardzo się cieszę i już wiem, że
będę nad jej losem szczerze płakać.
I na koniec retransmisji, 17 września,
mój ukochany Mozart. Spektakl” Cosi
fan tutte”, którego nie zdołałam obejrzeć wcześniej. Oczywiście o zdradliwych
kobietach, które ich mężczyźni i tak kochają. Uwaga: wszystkie retransmisje rozpoczynają się o godz. 17.
A na rozpoczęcie sezonu 2016/2017
prawdziwa bomba. „Tristan i Izolda”
Richarda Wagnera, w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Premiera sezonu.
Będzie się działo.
Maria Nogaj

BAL APLIKANTA

BAL APLIKANTÓW 2016
W dniu 6 maja 2016 roku odbył
się pierwszy w naszej Izbie Bal Aplikantów Radcowskich. Zainspirowani
powodzeniem podobnych imprez w
innych izbach, aplikanci II i III roku
bawili się tego wieczoru w Zajeździe
Patio w Katowicach, który w okresie
karnawałowym gości także radców
prawnych na ich balu.
Uroczystość rozpoczęła Wicedziekan ds. aplikacji, Pani r. pr. Katarzyna
Jabłońska, która przywitała przybyłych gości i wyraziła radość z powodu organizacji balu aplikantów w
katowickiej Izbie. Pani Mecenas wyraziła nadzieję, że w kolejnych latach

rozpoczęta tradycja będzie kontynuowana i na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości związanych z
naszym samorządem. Za przybycie
i wprawienie aplikantów w świetny
nastrój paroma żartobliwymi anegdotami starości podziękowali Pani
Dziekan kwiatami, po czym bal rozpoczął się na dobre wspaniale przygotowaną kolacją.
Świetne nastroje dopisywały aplikantom przez całą imprezę, zwłaszcza dzięki fantastycznej oprawie
muzycznej w wykonaniu DJ-a Tomka Cichego. Parkiet ani przez chwilę nie pozostawał pusty, a ostatni
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goście udali się na zasłużony odpoczynek dopiero o świcie. Bal okazał
się okazją, na którą aplikanci z niecierpliwością czekali, a jego sukces
powinien zostać powtórzony przez
młodszych kolegów w kolejnych odsłonach tej uroczystości.
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Bal został zorganizowany przez
starostów III roku – Katarzynę Haładus-Jasińską i Grzegorza Czaję
oraz starostę II roku – Radosława
Szczepkę.
(aut. K. Haładus-Jasińska)

SPORT

TENISOWO I JUBILEUSZOWO
W dniach 20-22 maja 2016 r. na pięknie położonych w samym sercu Parku
Śląskiego kortach Sport Park Budowlani odbyły się XX Tenisowe Mistrzostwa
Polski Prawników. XX edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na okrągłą
i zaszczytną rocznicę, ale także z powodu nowego otwarcia jakie przygotowali
organizatorzy – turniej dwudziesty był
jednocześnie pierwszym w formule
międzynarodowej, który już niedługo
będzie rozpoznawany w całej Europie
jako Lawyer’s Polish Open.
XX TMPP przyciągnęły śmietankę
prawniczego tenisa. Na wezwanie odpowiedziało aż 58 zawodników w tym
czterech z Litwy, którzy przez trzy dni
zmagań rywalizowali aż w trzynastu kategoriach: single panów w kategoriach
wiekowych open, +35, +45, +55, +65,
single pań w kategoriach open i +35,
deble pań, deble panów open i +45,
gry mieszane, turniej pocieszenia i turniej gości. Organizatorzy z dużym wyprzedzeniem zamówili dobrą pogodę,
dlatego też przez trzy dni turniejowej
rywalizacji nad Parkiem Śląskim na lazurowym niebie świeciło słońce, a licznie
zgromadzeni zawodnicy, kibice i przyjaciele turnieju mogli pomiędzy pasjonującymi meczami zażywać prawdziwie
piknikowej atmosfery.
W tym roku Partnerem Głównym Mistrzostw został LIDL a Partnerem Branży
Motoryzacyjnej Bawaria Motors, dzięki
czemu również poza kortami atmosfera była gorąca. Na zawodników po

meczach czekała strefa SPA, gdzie trudy
turnieju pomagali załagodzić profesjonalni masażyści. Przedstawicielki LIDLA
dbały o zdrowie uczestników serwując
świeżo wyciskane soki owocowe i inne
napoje regenerujące, a z kolei miłośnicy
motoryzacji mieli okazję zapoznać się
z najnowszymi pojazdami stajni BMW,
a nawet zakosztować jazdy próbnej.
Uzupełnieniem zaciętej rywalizacji
sportowej – jak co roku – były wieczorne
spotkania zawodników na Player’s Party. W piątek dzięki uprzejmości i zaangażowaniu obu Partnerów Mistrzostw
jedna z hal tenisowych jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamieniła
się w ekskluzywny namiot cateringowy,
gdzie na zielonej trawie stanęły białe
stoliki, rozbłysły kolorowe światła i zagrała muzyka, a liczne towarzystwo do
późnych godzin mogło od nowa przeżywać turniejowe emocje i integrować
się tym razem koedukacyjnie i bez podziału na kategorie wiekowe.
Drugi wieczór Mistrzostw zawodnicy
spędzili na jubileuszowej kolacji w Kamiennym Kasztelu. Organizatorzy przygotowali dla zawodników szereg niespodzianek, był tort, były prezenty, nie
zabrakło oczywiście wesołej atmosfery
i rozkoszy podniebienia, ale również
odrobiny refleksji i wspomnień. Wzruszający list przesłał do uczestników XX
TMPP wieloletni tryumfator Mistrzostw,
jeden z organizatorów i wielkich nieobecnych w tym roku – mecenas Robert Zając, który jako jedyny zawodnik
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do tej pory brał udział we wszystkich
dziewiętnastu edycjach turnieju:
„– Miałem wielką przyjemność
uczestniczyć we wszystkich dotychczas
rozegranych turniejach, odnosząc wiele zwycięstw, ale patrząc z dzisiejszej
perspektywy to mniej ważne stają się
zwycięstwa, ważniejszy jest sam udział
w tym turnieju, który ma tak wspaniałą
atmosferę, daje możliwość poznania nowych kolegów i spotkania dotychczasowych…” – te słowa wielkiej turniejowej
osobowości mocno wryły się w pamięć
wszystkim uczestnikom.
Organizatorzy przypomnieli również postać wspaniałej organizatorki
wielu prawniczych wydarzeń i gorącej propagatorki integracji pomiędzy
wszystkimi zawodami prawniczymi
– radczyni prawnej Anny Zaleskiej,
która jako wiceprezes Zrzeszenia
Prawników Polskich Oddział Katowice przez wiele lat budowała więzi
integracji i przyjaźni pomiędzy samorządami zawodowymi, sądami
i innymi zawodami prawniczymi, ale
także wyznaczała najwyższe standardy w organizacji takich spotkań dla
swoich następców.
Niedzielne dopołudnie stało pod
znakiem gier finałowych. Poziom sportowy Mistrzostw po raz kolejny przerósł najśmielsze oczekiwania, a finał
turnieju open panów spokojnie nadawał się na transmisje na dowolnym
kanale sportowym. Niezmordowana
wola walki zawodników i zaciętość
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meczów finałowych spowodowała, że
ostatnie finały zakończyły się już po
oficjalnym rozdaniu pucharów, gdy
słońce kryło się już za drzewami Parku
Śląskiego.
Organizatorzy chcieliby podziękować za pomoc i wsparcie wszystkim
Partnerom i sponsorom, bez których
zaangażowania nie byłoby możliwe
świętowanie dwudziestego jubileuszu
w tak wspaniałej atmosferze. Głębokie
ukłony i wyrazy uznania dla:
LIDL, Bawaria Motors, Noma Residence, Sechman Gold, Hotel Jawor, APSTAR Jolanta Geppert, Nailash Academy,
Babolat, EMC Studio, Sport Park Budowlani, Prawnik.pl, Jasna 31, Com.Tv.
Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia strony OIRP.KATOWICE.PL
oraz naszego profilu na facebooku
OIRP Katowice, gdzie oprócz pełnej
relacji z XX Tenisowych Mistrzostw
Polski Prawników znaleźć można bogatą relację fotograficzną i video.


Maciej Czajkowski

Od Redakcji: tym razem nie będzie
relacji z kolejnego sukcesu naszych
piłkarzy na Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w Piłce Nożnej Halowej
w Kielcach. Nie można bowiem wciąż
i bez ustanku wychwalać przedstawicieli jednej dyscypliny, ale uciec od tego
nie sposób... Nasza reprezentacja jest
wybitna, nie przymierzając, jak FC Barcelona, też odpadli w ćwierćfinale. Następnym razem...

?????????????????

ZEBRANIA REJONOWE 2016 r.
BIELSKO- BIAŁA
3 czerwca 2016r.

HOTEL IBIS STYLES,
ul. Żywiecka 93, Bielsko-Biała

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

CHRZANÓW
10 czerwca 2016r.

URZĄD MIASTA JAWORZNO
ul. Grunwaldzka 33, Jaworzno

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

GLIWICE
15 czerwca 2016r.

HOTEL MIKULSKI
ul. Dąbrowskiego 24, Gliwice

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

KATOWICE-POŁUDNIE
16 czerwca 2016r.

WPiA UŚ
ul. Bankowa 11b, Katowice

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

KATOWICE-PÓŁNOC
17 czerwca 2016r.

WPiA UŚ
ul. Bankowa 11b, Katowice

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

CIESZYN
22 czerwca 2016r.

LIBURNIA HOTEL
ul. Liburnia 10, Cieszyn

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

SOSNOWIEC
23 czerwca 2016r.

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

TYCHY
24 czerwca 2016r.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Damrota 66, Tychy

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

WADOWICE
29 czerwca 2016r.

PARK HOTEL ŁYSOŃ
ul. Wadowicka 169a, Inwałd

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

BYTOM
30 CZERWCA 2016r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. Strzelców Bytomskich 11,
Bytom

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30

RYBNIK
1 lipca 2016r.

POWIATOWA I MIEJSKA
BILIOTEKA PUBLICZNA
ul. Ks. J. Szafranka 7, Rybnik

I termin godz. 16:00
II termin godz. 16:30
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Serdecznie zapraszamy radców prawnych wraz z najbliższymi na

III Piknik Radców Prawnych
organizowany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach z okazji Dnia Radcy Prawnego

18czerwca 2016 r.

w godz. 14.00

-20.00

na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
(Śląski Ogród Botaniczny) w Mikołowie- Mokrem przy ul. Sosnowej 5
W trakcie trwania imprezy przewidziane są:
• występy muzyczne
• różnego rodzaju atrakcje dla dzieci w różnym wieku
• poczęstunek dla wszystkich uczestników
Szczegółowy program Pikniku zamieścimy na stronie internetowej OIRP w Katowicach w terminie późniejszym.
W celach organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału na adres e-mail:
informator@oirp.katowice.pl ze wskazaniem liczby osób oraz wieku dzieci

informator@oirp.katowice.pl
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