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Zwraca się do Was morda zdradziecka, kanalia, tudzież 
bolszewicki upiór oraz ubecka wdowa. Tak, zasłużyłem. 
Byłem tam, pod Sądem Okręgowym w Gliwicach i Są-
dem Okręgowym w Katowicach. Paliłem świecę, widzia-
łem każdego wieczora coraz więcej świec i potężniejącą 
rzeszę ludzi, którzy podobnie jak ja: nie wierzyli, że to się 
dzieje naprawdę. Po faktycznej likwidacji Trybunału Kon-
stytucyjnego, mediów publicznych, ustawie inwigilacyj-
nej, po zwasalizowaniu prokuratury i przejęciu spółek 
skarbu państwa przez gminnych skarbników, wycięciu 
Puszczy Białowieskiej – wydawało się, że już nic gorszego 

nas nie spotka, a tu jak  ze Stanisława Jerzego Leca: „Kiedy znalazłem się na 
dnie, usłyszałem pukanie od spodu”. 

Okazało się, że dla nas, wykonujących zawody prawnicze, ucieczka od polityki 
nie jest możliwa. Bo prawo i polityka są ze sobą immanentnie i funkcjonalnie sple-
cione, trzymają się wzajem w śmiertelnym uścisku. Pomijając idealistyczne wyob-
rażenia o polityce, jak platońskie dążenie do realizacji idei Dobra bądź osiągnięcia 
szczęścia (Arystoteles) w greckiej tradycji „politiká” wiązała się przede wszystkim 
z uczestnictwem, udziałem w zgromadzeniach, wyborach, wydawaniu wyroków, 
pełnieniu funkcji publicznych. Polityka zatem realizowała potrzeby wspólnoty. 
Wtedy jeszcze ludzie znali pojęcia uczciwości i przyzwoitości. Współcześnie po-
litykę wyraża Maks Weber, jako dążenie do udziału we władzy lub do wywierania 
wpływu na podział władzy.  A ja dostrzegam coś jeszcze: art. 2 naszej Konstytucji, 
który określa Rzeczpospolitą Polską demokratycznym państwem prawnym... W 
przepisie tym wprost w funkcjonowanie Państwa (czyli polityka) zostaje wpisane 
prawo, jako składnik je definiujący, nieodzowny i przesądzający o jego istnieniu, 
element, który Państwo to definiuje. Zatem prawnik, jako osoba „robiąca” w prawie, 
staje się chcąc nie chcąc politykiem, bo – jak zaraz napiszę poniżej – idąc do sądu 
już nie będziemy myśleć o prawie, tylko o tym, czy sędziemu w naszej sprawie tak 
trochę bliżej jest, czy dalej od niezawisłości? A gdy, o zgrozo (!), napiszemy skargę 
kwestionującą niekorzystne rozstrzygnięcie podatkowe dla naszego klienta – to 
dokonujemy zamachu na potrzeby finansowe wielkiego politycznego projektu 
500+. Przecież idąc do sądu czynimy to w przekonaniu istnienia trójpodziału władz 
(deklaracja polityczna), a gdy dla dobra klienta zażądamy pominięcia wadliwego 
przepisu ustawy i zastosowania przepisu konstytucyjnego wprost, to już będzie 
nie tylko czysta polityka, ale i ubecka bezczelność plus kwik świni odrywanej od 
koryta. Bo rację miał Tomasz Mann: nie ma nie-polityki. Wszystko jest polityką.

KOlEŻANKI I KOlEDZY!

DO NAS, O NAS...
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Słuszność tezy Tomasza Manna zdążył już potwierdzić Sąd Najwyższy zawiesza-
jąc postępowanie w sprawie wyimaginowanego sporu kompetencyjnego (które-
go wcześniej skład 7-osobowy nie zauważył) oraz rzeczniczka Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (to z tego kręgu wyszła teza o sędziach, jako zupełnie nadzwy-
czajnej kaście ludzi), oznajmiająca, że obecny Sejm skutecznie unieważnił wybór 
trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonany w poprzedniej sejmowej 
kadencji, przez co między innymi Prof. Roman Hauser nie jest sędzią Trybunału, ale 
jak najbardziej są nimi tzw. dublerzy wyłonieni głosami obecnej większości. Znaczy 
to, że NSA słowami swojego rzecznika nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z 3 grudnia 2015 r. (stwierdzającego coś wręcz przeciwnego) i znaczy to, że w 
Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym już zasiadają sędziowie, 
którzy jak Maryla Rodowicz: czują bluesa1. 

Zatem kiedy już tymi politykami-prawnikami stajemy się, musimy sobie odpo-
wiedzieć na podstawowe pytanie: czy artykuł pierwszy i te kolejne, po artykule 
drugim, normy konstytucyjne mają dla nas istotne znaczenie? Jeżeli odpowiedź 
brzmi „nie”, przestajemy być prawnikami, co oczywiście nie wyklucza tego, że 
możemy nadal zajmować się polityką „w celu zdobycia, umocnienia i zachowania 
władzy” albo takową w cudzym wykonaniu wspierać. Wtedy jednak porzucamy 
lekturę radcy.pl i otwieramy pierwszą stronę „Księcia” Niccolo Machiavellego albo 
wpatrujemy się w Dziennik Telewizyjny o 19.30. Nie da się ukryć, że do Redakcji do-
biegają głosy tych, którzy w myśl zasady wyrażonej powyżej zakwestionowali sens 
swojego zawodu, mimo że ich wpis na listę radców prawnych pozostaje aktualny. 
I mają za złe, że Redakcja Konstytucję Rzeczypospolitej ma za akt rangi zasadni-
czej, łamanie jej uważa za przestępstwo i w sprawie tej staje po tej samej stronie, 
gdzie są Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Prof. Małgorzata Gersdorf i Prof. Adam 
Strzembosz i Prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
byli Prezesi Trybunału Konstytucyjnego i wielu innych, w tym Rady Wydziałów Pra-
wa polskich uniwersytetów, Komisja Wenecka, że wreszcie Redakcja stoi po stronie 
Krajowej Rady Radców Prawnych i podejmowanych przez nią uchwał. 

Jasna rzecz, nikt nikomu nie broni stać po innej stronie, niechże jednak uczyni to 
z otwartą przyłbicą, wyłoży swoje racje. Łamy radcy.pl stoją otworem. Tylko prośba 
taka: pod swoim nazwiskiem, z pominięciem określeń gorszy sort, pierwiastek ani-
malny, komuniści i złodzieje, bydło i swołocz, bolszewicki pachołek. To bowiem już 
znamy, przyznaliśmy się i jesteśmy z tego dumni.  

Ostatnie wydarzenia świadczą o tym, jak niemożliwe staje się możliwe; Bertolt 
Brecht pisał o narodzie, który zawiódł zaufanie rządu, przez co rząd winien rozwią-
zać naród i wybrać sobie drugi. Podał to, jako przykład groteski i absurdu, czegoś 

1 Nawiasem mówiąc, Prof. Roman Hauser nadal orzeka w Naczelnym Sądzie Administracyj-
nym, a wszak nie można być jednocześnie sędzią NSA i Trybunału Konstytucyjnego. Interesujące, 
jak miewa się jego „niezawisłość” sędziowska i jaką wartość mają wyroki wydane z jego udziałem.

DO NAS, O NAS...
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co stać się nie może. Ale Polak potrafi: wybrany sobie Naród w liczbie 18,6% upraw-
nionych do głosowania już jest, a teraz przyszedł czas na sądy, pstryknięcie palca-
mi, veta nie veta, sądy zawiodły zaufanie rządu i rząd teraz wybierze sobie nowe. 
Chętni do zawieszania i wieszania w kolejce stoją, jak się okazuje. Ostatecznym 
aktem stworzenia objęta zostanie Państwowa Komisja Wyborcza, przez co stanie 
się ona bardziej demokratyczna i zwrócona prostym ludziom.  

Wspomniany już Bertolt Brecht pięknie ujął to w przypowiastce o koniu; miał so-
bie bowiem człowiek konia kulejącego, z parchami i szpotawego. Ktoś przychodzi 
(taki Wojewoda) i mówi: „Ten koń kuleje, jest szpotawy i ma parchy”. I ten ktoś ma 
rację, ale co komu z tego, kiedy on nie ma innego konia. W ogóle nie ma innego 
konia. W ten sposób suweren ma konia. 

Nie jest wykluczone, że pies byłby lepszym koniem. Na Węgrzech po-
wstała partia o wdzięcznej nazwie „Pies z Dwoma Ogonami”. Szkoda, że nie 
w Polsce, bo z takim programem wzbudziłaby zachwyt suwerena. Ni mniej, 
ni więcej w programie wyborczym oferują życie wieczne, niższą grawitację, 
dwa słoneczne zachody słońca dziennie, darmowe piwo dla każdego, a prze-
de wszystkim obiecują ustawę znoszącą wszelkie choroby, co bez wątpienia 
rozwiązałoby problem niewydolnej służby zdrowia. Każdy naród ma takich 
piewców, na jakich zasługuje: u nas jest to Aleksander Głogowski, doktor 
habilitowany z Uniwersytetu Jagiellońskiego (sic!), który na swoim Twitterze 
umieścił wpis o treści: „Facet chwali się tym, że siedział za komuny... Podo-
bało mu się w pierdlu czy co? Pewnie pod prysznicem....” (to o Władysławie 
Frasyniuku); inny, również dr hab., Artur Górak z UMCS w Lublinie napisał, że 
na miejscu władzy strzelałby do protestujących. To są naukowcy dobrej zmia-
ny. Z podstawy programowej dla szkół wyrzucono wiersze Czesława Miłosza, 
twórczość Franza Kafki i Brunona Schulza, za to Mariusz Muszyński (sędzia TK 
według rzeczniczki Naczelnego Sądu Administracyjnego) śmierć Władysła-
wa Bartoszewskiego skwitował wpisem “Normalnie Bóg się zaczyna uśmie-
chać do Polaków”. Kobieta słynna twittem „Prezydent Duda siedzi. Dlatego 
przejdzie do historii” oznajmia, że „Sąd Najwyższy przekroczył swoje kom-
petencje i nadużył uprawnień” (to o uchwale 7 sędziów w sprawie dopusz-
czalności stosowania prawa łaski wobec niewinnego) i rozumie narodowców 
kopiących człowieka. To zaledwie kilka przykładów z niekończącej się listy 
dokonań brechtowskiego konia. Karol Wyrzykowski twierdził, że głupota jest 
też pewnym sposobem używania umysłu. W psychologii opisany jest efekt 
Krugera-Dunninga, polegający na tym, że osoby niewykwalifikowane mają 
tendencję do przeceniania swoich umiejętności, podczas gdy osoby wysoko 
wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności. 
Inaczej mówiąc: jeżeli jesteś głupcem, to w jaki sposób możesz sobie uświa-
domić, że jesteś głupi? Wszak to wymaga minimum inteligencji.  

DO NAS, O NAS...
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Jak długo jeszcze rozlegać się będzie pukanie od spodu? Tak długo, jak 
długo będziemy na to pozwalać. Filozof John Locke zanotował w 1689 roku: 
„Każda władza powierzona w określonym celu jest przez ten cel ograniczo-
na. Stąd też, jeśli cel ten będzie kiedykolwiek przez nią jawnie zaniedbywany 
lub gwałcony, nastąpi utrata zaufania, a władza powróci do rąk tych, którzy 
ją nadali. Tak więc społeczność niezmiennie zachowuje najwyższą władzę 
ochrony siebie samej przed atakami na nią ze strony każdego, nawet jej usta-
wodawców”. 

Wasz Korespondent w poprzednim numerze poświęcił parę zdań Kongre-
sowi Prawników (Katowice, 20 maja 2017 r.) Było parę gorzkich zdań, pod 
adresem radców prawnych też. Byłem tam. I widziałem jakby więcej, bo wi-
działem kogo nie było. Widziałem sędziów sądów rejonowych (wszak Kongres 
odbywał się w obliczu zagrożenia niezawisłości sądownictwa), widziałem sę-
dziów sądów okręgowych i sędziów Sądu Apelacyjnego, ale nie widziałem 
sędziów sądów administracyjnych, nie widziałem Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Był Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE z Luksemburga, 
ale Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego – nie było. I jego przesłania 
odczytanego przez rzecznika prasowego na przykład, też nie. A przecież to 
sądy administracyjne z założenia winny stać na pierwszej linii frontu walki z 
opresyjnością władzy. To tam udaje się obywatel/przedsiębiorca skrzywdzo-
ny decyzją. To sądy administracyjne mają chronić nas przed wadliwą decy-
zją podatkową zdolną pozbawić uczciwego człowieka dorobku całego życia. 
Nieobecność też znaczy. Zaprawdę, przyglądajmy się wyrokom sądów admi-
nistracyjnych, spisujmy czyny i uzasadnienia. 

W numerze kontynuujemy cykl publikacji pod tytułem „Po co prawniko-
wi...”. Tym razem dr Agnieszka Bielska-Brodziak odpowiada na kolejne pytanie 
o sens zawodu prawnika (często ten cykl tak odbieram), a dr hab. Tomasz 
Kubalica opowie o demokracji, niestety – jak to odczytuję, emanacją głupoty 
i ignorancji, męczącą z tą swoją wolnością słowa i uprawnieniami w proce-
sie sądowym, chroniącymi także oskarżonych, nie tylko ofiary. Ograniczoną 
trójpodziałem władzy prostą wizję świata, w której demokratyczna większość 
nie może przegłosować, że zje przegraną mniejszość (Norman Davis). Czyli: o 
kłopotach z demokracją. Bo nadszedł czas, że tym gotowym do uczty tysiące 
lat nie mówią nic, jak uczy dr Aleksander Chmiel za Johannem Wolfgangiem 
Goethe, zatem niech w ciemności niewiedzy żyją z dnia na dzień. I głosują. 
Jak zawsze kolega Zenon Klatka o tym co nas dotyczy, polecam wyprawę do 
Ekwadoru w relacji naszego kolegi z Gdańska, Juliana Cybulskiego (z którym 
już byliśmy za kołem podbiegunowym – nr 5/2015) oraz ucieczkę od upałów 
do sal koncertowych z koleżanką Marią Nogaj.

Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda

DO NAS, O NAS...
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Maciej Czajkowski
Rzecznik Prasowy 

OIRP Katowice

CZAS NA PIKNIK!!!

Czas na piknik! Ten radosny slo-
gan z programu dla dzieci kolejny raz 
przyciągnął do Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie ponad pół tysiąca rad-
ców prawnych wraz z rodzinami. Pik-
niki radcowskie stały się już 
świętem samym w sobie, 
dlatego też naturalne wyda-
wało się wkomponowanie 
naszej integracyjno-towarzy-
skiej uroczystości w program 
ogólnopolskich obchodów 
jubileuszu 35 lat samorządu 
radcowskiego. Letnie spotka-
nia piknikowe mają swój wy-
jątkowy klimat. W przeciwień-
stwie do szkoleń, kongresów 

i konferencji goście na pikniku poddają 
się letniej i swobodnej konwencji. No-
szą luźne koszule, lniane szorty, zajada-
ją grillowane kiełbaski i popijają piwko. 
Takich prawników nie spotyka się na co 
dzień, taki obraz prawnika jest oderwa-
ny od stereotypu, dlatego też podobna 
inicjatywa jest tym cenniejsza, im bar-
dziej radczynie i radcy prawni na do-
rocznym pikniku potrafią wyzwolić się 
z ikonicznych ról noszących togi. Pik-

nik jest miejscem, w którym wreszcie 
można być po prostu jednym z wielu 
zwykłych biesiadników, którzy w innej 
rzeczywistości roboczego tygodnia 
wykonują zawód stosujących prawo. 

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Tegoroczny piknik był wyjątkowo 
bogaty w atrakcje zarówno dla doro-
słych, jak i dla najmłodszych. Ci pierw-
si mogli przetestować najdziwniejsze 
pojazdy jedno- lub 
dwukołowe, a dla 
dzieci przygotowane 
były animacje, war-
sztaty artystyczne, ale 
także edukacyjne wy-
cieczki po ogrodzie 
botanicznym i różne-
go rodzaju zabawy 
sprawnościowe. 

Najbardziej cieszy 
jednak fantastyczna 
frekwencja. Pół ty-
siąca miejsc na pik-

niku rozeszło się jak świeże 
bułeczki, co jednoznacznie 
świadczy o tym, że tego ro-
dzaju wielopokoleniowa in-
tegracja zyskała akceptację 
i popularność wśród naszych 
koleżanek i kolegów, dlatego 
też można już śmiało zaprosić 
na kolejną piknikową edycję, 
na której z pewnością nie za-
branie emocji, atrakcji i radości 
dla wszystkich. Zapraszamy 
jednocześnie do oglądnięcia 
wideorelacji z tegorocznego 
pikniku na facebookowej stro-
nie OIRP w Katowicach.

ŚlUbOWANIE

Dzień 1 lipca 2017 r. dla stu 
dwudziestu siedmiu młodych 
radców prawnych będzie z pew-
nością dniem wyjątkowym. Po 
wielu latach nauki, egzamino-

wania, stresów i wyrzeczeń wygłosili 
w końcu rotę ślubowania i po zdanym 
NADEGZAMINIE (dla niewtajemniczo-

WIADOMOŚCI Z IZBY
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nych – egzaminie radcowskim) stali się 
pełnoprawnymi radcami prawnymi! 

Młodym koleżankom i kolegom 
należą się najszczersze gratulacje, 
bo nie ma chyba radcy prawnego, 
który nie pamięta swojego egzami-
nu i radości po jego pozytywnym 
złożeniu. Należy życzyć im powo-
dzenia i samych sukcesów na trud-
nych, pogmatwanych, zawodowych 
ścieżkach, chociaż z doświadcze-
nia wiadomo, że sukcesy nigdy nie 
smakują dobrze, jeśli nie można ich 
odnieść do goryczy porażki. Bądźcie 
wytrwali i odważni, pełni determi-
nacji i niezłomności, ale także zdro-
wego dystansu do pracy zawodo-
wej, która jest – tylko i aż – jednym 
z wielu elementów naszego życia. 
Rację bowiem mieli przemawiający 
w dniu ślubowania obaj znamieni-
ci prelegenci – zarówno Prof. Zyg-

munt Tobor, jak i mecenas Marian 
Wachowiak, którzy trochę przewrot-
nie, ale i trochę na poważnie, tro-
chę oddzielnie, ale i mimochodem 
wspólnie doszli do wniosku, że jest 
to zarówno najlepszy jak i najgorszy 
z zawodów. Dlaczego najgorszy? Bo 
jak to humorystycznie ujął Prof. To-
bor – szychta radcy prawnego nigdy 
się nie kończy. Właściwie nigdy nie 
ma dobrego czasu na urlop, a presja 
czasu i brzemię odpowiedzialności 
bywają po prostu nieznośne. Dlacze-
go zarazem jest to zawód najlepszy? 
Bo jest to zawód wolny, bo jest to za-
wód odpowiedzialny, bo niezmien-
nie jest to zawód prestiżowy. Świad-
czenie pomocy prawnej osobom, 
które na naszej wiedzy opierają czę-
sto najważniejsze życiowe decyzję, 
to honor i przywilej, z których każdy 
radca prawny może być dumny.

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Pięknym akcentem dodającym 
z pewnością wydarzeniu splendo-
ru i uroczystości był fakt, że w te-
goroczne ślubowanie pięknym ak-
centem wkomponowała się kolejna 
odsłona ogólnopolskich obchodów 
35-lecia samorządu radców praw-
nych. Z tej okazji wręczone zostały 
medale dla zasłużonych dla samo-
rządu radcowskiego, wśród których 
nie zabrakło wybitnych postaci ze 
świata nauki, sądów oraz naszego 
samorządu. Wszystkim nagrodzo-
nym należą się serdeczne gratulacje 
i podziękowania!

W imieniu Dziekana OIRP w Kato-
wicach – r.pr. Ryszarda Ostrowskiego 
oraz całej Rady, serdeczne podzię-
kowania za przybycie na uroczy-
stość przekazać należy znamienitym 
gościom, w tym Prezesowi Krajowej 
Izby Radców Prawnych – r.pr. Macie-
jowi Bobrowiczowi, Prezesowi Sądu 
Apelacyjnego, Prezesom Sądów 
Okręgowych w Katowicach, Gliwi-

cach i Bielsku-Białej, przedstawicie-
lom zaprzyjaźnionych samorządów 
zawodów zaufania publicznego 
i oczywiście członkom naszej Izby. 

Szczególnie podziękowania na-
leżą się jednak najbliższym naszych 
młodych radców prawnych, którzy 
nie tylko wspierali ich przez całą 
trudną drogę do uzyskania uprag-
nionego zawodu, ale również w tym 
najważniejszym, uroczystym mo-
mencie towarzyszyli im w trakcie 
ślubowania i wspólnie przeżywali 
ten pełen emocji moment.

Radca.pl nie byłby z pewnością 
głosem radcowskiego środowiska, 
gdyby na koniec nie zaprosił wszyst-
kich Koleżanek i Kolegów do aktyw-
nego działania w naszym samorzą-
dzie, albo co najmniej do aktywnego 
korzystania z bogatego kalendarium 
wydarzeń naukowych i integracyj-
nych, które Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Katowicach przygotowu-
je również z myślą o Was. Można bez 

obaw zapewnić, 
a jest to deklara-
cja poparta do-
świadczeniem, że 
każdy z waszych 
świeżych pomy-
słów dotyczących 
funkcjonowania 
samorządu i inte-
growania naszego 
środowiska ma 
szansę na realiza-
cję! Mamy nadzie-
ję, że do zobacze-
nia już wkrótce…

WIADOMOŚCI Z IZBY
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GORąCY lIPIEC…

Lipiec był gorącym miesiącem, 
nie tylko jeśli chodzi o pogodę i pa-
nujące upały. Gorąco było w polskim 
parlamencie, gorąco zrobiło się 
w sądach i koniec końców ten żar 
z wielu ognisk wylał się na ulicę. 
Kwestie polityczne należy zapewne 
pozostawić politykom, ale w wia-
domościach z izby zwrócić jednak 
uwagę należy na dużą aktywność 
naszych koleżanek i kolegów, którzy 
i obecnością pod sądami i zabiera-
niem głosów w mediach społecz-
nościowych wyrazili zdecydowane 
stanowisko wobec krytykowanych 
zmian dotyczących ustroju sądów 
powszechnych, Sądu Najwyższego 
oraz Krajowej Rady Sądownictwa. 
Stanowiska odnośnie tych projek-
tów wydały Krajowa Izba Radców 
Prawnych, Naczelna Rada Adwoka-
cka, uchwały podejmowały również 
Izby Okręgowe. Nie jednak aktyw-
ność władz samorządowych była 
najważniejsza, nie obecność rad-
ców prawnych pod sądami w wielu 
miastach, nie wspieranie Łańcucha 
Światła, ale coś, czego wszyscy byli-
śmy świadkami – rozbudzenie świa-
domości prawnej Polaków. Każdy 
praktykujący radca prawny dosko-
nale zapewne zdaje sobie sprawę 
z tego, jak wiele jeszcze pracy jest 
do wykonania na tym polu, jak mi-
zerna jest wiedza naszych ziomków 
w kwestiach prawnych. Nie mniej 
jednak ta wielka polityczna zawieru-
cha miała jeden ważny i pozytywny 
skutek uboczny. O prawie i Prawach 

przez duże „P” wywiązała się wielka 
dyskusja i choć szkoda, że nie była 
to merytoryczna debata w Sejmie 
RP, ale gorąca dysputa na ulicy, to 
jednak miała ona miejsce i przez nią 
oraz dla niej na ulice wyszły setki ty-
siące „spacerowiczów”. 

Dla środowiska i samorządu 
radców prawnych wydarzenia lip-
cowe mogą stanowić dodatkowy 
symptom do intensyfikacji dzia-
łań edukacyjnych i informacyjnych 
budujących świadomość prawną 
społeczeństwa. Takie działania jak 
edukacja prawnicza, które OIRP 
w Katowicach prowadzi wśród lice-
alistów, są w chwili obecnej wręcz 
obowiązkiem środowisk prawni-
czych. Działanie to z pewnością nie 
będzie łatwe, bo w dzisiejszym zale-
wie informacji trudno jest przebić się 
z merytorycznym przekazem, ale jest 
to działanie konieczne i z pewnością 
przynoszące owoce. Tylko bowiem 
budowanie świadomości co do swo-
ich praw i wolności daje nam gwa-
rancję, że jako społeczeństwo nie 
będziemy bezwolnie przyglądać się 
niekonstytucyjnym próbom podpo-
rządkowania wymiaru sprawiedliwo-
ści partykularnym interesom, a in-
dywidualnie, że będziemy w stanie 
zarówno docenić funkcjonowanie 
instytucji państwowych w równo-
wadze gwarantowanej przez trójpo-
dział władzy, jak i wsparcie, którego 
swoim klientom udzielają każdego 
dnia profesjonalni pełnomocnicy 
wykonujący zawód zaufania pub-
licznego. Świadomość prawna oby-

WIADOMOŚCI Z IZBY
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wateli poparta wiedzą, do kogo 
zwrócić się o pomoc wraz z prawid-
łowo funkcjonującymi niezawisłymi 
sądami są przecież nie tylko ostoją 
wolności obywatelskich, ale przede 
wszystkim gwarancją prawidłowego 
działania całego systemu wymiaru 
sprawiedliwości. Jaka byłaby rola 

radcy prawnego, gdyby jeden z tych 
elementów przestał należycie funk-
cjonować? Strach o takiej ewentual-
ności nawet teoretycznie pisać…

Od Redakcji: poniżej drukujemy 
Uchwałę Rady Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych z 31 lipca 2017 r. 

Uchwała nr 756/X/2017
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

z dnia  31 lipca 2017 roku
w sprawie zagrożenia swobód obywatelskich, 

 zasady trójpodziału władzy i niezawisłości sędziowskiej.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 41 pkt. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 233 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu 
działalności samorządu radców prawnych i jego organów, (t.j. stanowi załącz-
nik do uchwały Nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 
z dnia 20 lipca 2016r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
działalności samorządu radców prawnych i jego organów) 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
dziękuje radcom prawnym, którzy nie pozostali obojętni wobec dzia-

łań godzących w ustrojowe gwarancje swobód obywatelskich, wolności 
i zasady wzajemnej kontroli i równoważenia władzy ustawodawczej, wy-
konawczej i sądowniczej. Samorząd radców prawnych nie może stać na 
uboczu, gdy decydują się losy naszego Państwa i jego obywateli. 

Obowiązkiem samorządu radców prawnych jest zabrać głos gdy zagrożo-
na jest niezawisłość sędziowska, będąca gwarancją realizacji praw podmio-
towych obywateli. Nie ma zgody na uzależnienie sądów od organów władzy 
wykonawczej. Porządek prawny Rzeczypospolitej wskutek wejścia w życie 
zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych został pogwałcony w sposób 
nie dający się zaakceptować w demokratycznym państwie prawnym.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach apeluje do rad-
ców prawnych o dalsze uczestnictwo w działaniach mających na celu 
obronę ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Szalony bieg zdarzeń nie służy organom kolegialnym, 
które w swojej istocie cechują się pewną bezwładnością wy-
nikającą z nieubłaganych procedur zwoływania kilkunastu 
(Prezydium) albo kilkudziesięciu ludzi (to Krajowa Rada Rad-
ców Prawnych) w jednym miejscu i czasie. Kiedy Wasz Ko-
respondent przybył na posiedzenie Krajowej Rady w dniach 
9/10 czerwca 2017 r. żywe jeszcze były wspomnienia z Kon-
gresu Prawników, a program posiedzenia nie wydawał się 
nieść jakiegoś znaczącego przesłania, ot: uchwała w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej 

Rady Radców Prawnych za rok 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
rok 2016 (zainteresowani cyferkami znajdą je na stronie http://kirp.pl/), uchwała zmie-
niająca uchwałę w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego... 
i znów zmieniająca Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu 
radców prawnych. Wskazani zostali kandydaci na członków komisji egzaminacyjnych 
II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zmienione zasady wypełniania obowiązku 
doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu 
służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (to może być ważne dla tych, 
którzy staną przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym za braki w kształceniu). 

Na marginesie Waszemu Korespondentowi wspomnieć wypada o nowej 
świeckiej tradycji zarządzonej od nowej kadencji, polegającej na obowiązku co-
miesięcznego sprawozdawania o swoich działaniach przez wszystkie Komisje, 
Komitety, Ośrodki, Centra... i co tam jeszcze mamy. Czasem ich lektura potrafi do-
prowadzić do utraty sensu istnienia. Na przykład Dyrektor Centrum Mediacji Go-
spodarczej przy KIRP melduje, że 11 maja spotkał się z Prezesem KRRP Maciejem 
Bobrowiczem „w celu omówienia aktualnej działalności i planów CMG”, a Komisja 
Integracji deklaruje kontynuowanie prac mających na celu wprowadzenie pro-
ponowanych innowacji; innowacją m.in. mają być „działania w celu nawiązania 
kontaktu z ks. Adamem Basiagą w związku z projektem organizacji zbiórki cha-
rytatywnej...” Z kolei Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego zapowiada kon-
ferencję podsumowującą wyniki badań dotyczących przyszłości zawodu radcy 
prawnego; wygląda na to, że dysponują wehikułem czasu i do października, kon-
kretnie do 6 października, wrócą... Najkonkretniej brzmią sprawozdania Skarbnika, 
z których wynika, że z miesiąca na miesiąc, jak to podsumować, to wydał więcej, 
ale wciąż za mało (42,59% tego co miało być wydane w I półroczu). Komisja Etyki 
i Wykonywania Zawodu od początku roku udzieliła 26 interpretacji Kodeksu Etyki 
Radcy Prawnego i ustawy o radcach prawnych. Jest jeszcze Centrum Prasowe, 
które podaje, że w maju nastąpiły 13.993 odtworzenia klipów filmowych na por-
talu, co daje wzrost o 237% w stosunku do kwietnia 2017. WK zapewnia, że na 
portalu nie klipował, a szkoda, bo mogło być 238%.  

A W KRAJOWEJ RADZIE...
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WK zawsze twierdził, że największą, cichą, mało widoczną dla radców prawnych 
robotę wykonuje Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP; tylko w czerwcu zajął 
stanowisko w sprawie 44 projektów wpływających choćby z Ministerstwa Rozwoju 
i Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Sejmu, czy Biura Legislacyjnego. 
To jest nasz głos.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady wzmożoną dyskusję wywołała formuła cen-
tralnych obchodów Jubileuszu 35-lecia Samorządu Radców Prawnych (23 września 
2017 r. – Warszawa). Odwieczny (prawie) obyczaj samorządu przy takich okazjach 
nakazywał rozesłanie zaproszeń do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Sprawiedliwo-
ści, Pierwszych Prezesów sądów (SN, TK, NSA). Zwykle dwóch pierwszych spośród 
wymienionych, świecąc nieobecnością, przysyłało swoich przedstawicieli, którzy wy-
głaszali panegiryk pod naszym adresem. Miło się słuchało. Jednak doświadczenie z 
Kongresu Prawników w Katowicach nie budziło już  nadziei na laurkę, mogliśmy się 
bardziej spodziewać wyzwania od ubeckich wdów i gorszego sortu, w najlepszym 
razie. Do tego nie wszyscy mieli ochotę witać się z mgr Przyłębską, mało było głosów 
za, więcej – jak WK pamięta albo chce pamiętać – jakby przeciw, a spośród wcale 
licznej grupy obecnych żadnego głosu nie było. Marianowi Załuckiemu podobał się 
Pałac Kultury, bo miał żonę i dzieci. I gdy doszło do głosowania, jak zwykle, zdecydo-
wała milcząca większość: zapraszać. 

Ale, jak WK wspomniał na wstępie, szalony bieg zdarzeń sprawił, że miesiąc 
później wypracowane, a w zasadzie wygłosowane stanowisko, okazało się jakby 
mało aktualne. W obliczu faktycznej likwidacji Sądu Najwyższego i projektów 
całkowitego podporządkowania sądownictwa władzy wykonawczej, Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 13 lipca 2017 r. zajęło stanowisko: Na 
podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 48 ust. 6 Regulaminu działalności samorządu 
radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/
VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych... Niezależny Sąd Najwyższy i niezawiśli 
sędziowie stanowią o wartości demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z 
art. 173 Konstytucji RP sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych 
władz. Treść art. 87 projektu ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do całkowi-
tego podporządkowania Sądu Najwyższego politykom. W praktyce oznacza to 
zerwanie z zasadą trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. Prezydium 
KRRP apeluje o powstrzymanie  działań niezgodnych z Konstytucją godzących 
w demokratyczny i prawny ład Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nikt już nie myślał o tym, kogo zapraszać... Przed sądami w całej Polsce rozwinęły 
się łańcuchy światła, Prezes zwołał nagłe posiedzenie Krajowej Rady na środę 26 lipca 
w celu dania wyrazu, aż niespodziewanie w poniedziałek para zeszła z kotła. Stupro-
centowa destrukcja wymiaru sprawiedliwości zamieniła się 33-procentową. I jak tu 
żyć Panie Prezydencie, jak żyć?...

Wasz Korespondent  

A W KRAJOWEJ RADZIE...
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ZAWETOWANA USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM A PROGNOZA DLA 
NASZEGO ZAWODU / RADCA PRAWNY W STOSUNKU PRACY JAKO PEŁ-
NOMOCNIK PRZED SĄDAMI UNII EUROPEJSKIEJ / TRYBUNAŁ KONSTY-
TUCYJNY O WYSOKOŚCI OPŁAT PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO / JAK 
POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZWOLNIENIEM Z TAJEMNI-
CY ZAWODOWEJ / CZY JEST SENS WPROWADZAĆ RAMY OBJĘTOŚCIO-
WE DLA ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH / KRÓTKO: Z LEKTUR ZAWODO-
WYCH /  CYTAT NA KONIEC RUBRYKI

ZAWETOWANA USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM A PROGNOZA DLA 
NASZEGO ZAWODU

Przyjęta przez Sejm i Senat ustawa o Sądzie Najwyższym (projekt wraz z uza-
sadnieniem liczy 140 stron, a sformułowania „postępowanie dyscyplinarne” użyto 
w nim ponad 400 razy) została zawetowana przez Prezydenta. Wydaje się jednak, 
ze nawet w razie nie odrzucenia weta nowy projekt nie będzie zawierał istotnych 
zmian dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, prokurato-
rów i innych zawodów prawniczych. Odrzuconą ustawę trzeba więc widzieć jako 
zapowiedź zmian ustroju naszego zawodu. Wskazuje na to wiele sformułowań 
zawartych w uzasadnieniu projektu np.:

– konieczne jest stworzenie mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności 
dyscyplinarnej reprezentantów poszczególnych zawodów prawniczych;

– takiego działania wymaga interes społeczny;
– prawnicze sądownictwo dyscyplinarne powinno zapewnić w pełni bezstron-

ne orzekanie wolne od presji środowiska, z którego wywodzi się osoba podlegają-
ca odpowiedzialności;

– powinien istnieć obowiązek podawania do publicznej wiadomości prawo-
mocnego wyroku dyscyplinarnego, ponieważ brak jawności może w powszech-
nym odczuciu sprawiać wrażenie, że dana grupa zawodowa ma coś do ukrycia;

– procedura powinna wyeliminować obstrukcję procesową ze strony obwinio-
nego - premiowaną przedawnieniem;

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI
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– należy wyłączyć od orzekania sąd dyscyplinarny, do którego obszaru właści-
wości należy obwiniony;

– Minister Sprawiedliwości może wyznaczać rzecznika dyscyplinarnego do konkret-
nej sprawy (w projekcie wskazuje się że ma to być „podmiot niezależny i samodzielny”);

– Minister ma prawo wglądu do czynności sądu dyscyplinarnego i może wnieść 
sprzeciw wobec odmowy jego wszczęcia;

– wprowadza się prekluzję dowodową, dopuszcza dowody uzyskane w trybie 
kontroli operacyjnej i przedłuża przedawnienie karalności.

Odrzucona ustawa przewidywała utworzenie w strukturze Sądu Najwyższego 
Izby Dyscyplinarnej właściwej w sprawach dyscyplinarnych rozpatrywanych w 
związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi m.in. na podstawie 
naszej ustawy (w szczególności dotyczy to kasacji). Izba miałaby stanowić odręb-
ną, autonomiczną strukturę organizacyjną kierowaną przez Prezesa Izby, z odrębną 
kancelarią (której szef ma status sekretarza stanu). Sędziemu tej Izby przysługiwałby 
dodatek w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
łącznie. Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej orzekałby w zasadzie w składzie jed-
nego sędziego, a Prezes Izby może zarządzić orzekanie w składzie trzech sędziów. 
Prezes decyduje też o przydziale spraw i wyznacza skład orzekający. Ustanowiony 
w konkretnej sprawie przez Ministra rzecznik dyscyplinarny wyłącza stałego rzecz-
nika dyscyplinarnego. A Minister może wnieść sprzeciw od odmowy wszczęcia,  co 
oznacza obowiązek prowadzenia sprawy z uwzględnieniem wskazań. Wznowione 
mogą być postępowania wszczęte przed wejściem w życie ustawy.

Na sędziego Sądu Najwyższego można powołać magistra prawa mającego 
co najmniej 10-letni staż w wykonywaniu w Polsce zawodu radcy prawnego lub 
adwokata (oczywiście o nieskazitelnym charakterze i wyróżniającego się wysokim 
poziomem wiedzy prawniczej). Każda osoba spełniająca wymogi może zgłosić 
swoją kandydaturę. Radca prawny może zostać obrońcą obwinionego sędziego 
lub prokuratora (również po wyznaczeniu „z urzędu”).

Można też dodać że ten poselski projekt ustawy został podpisany przez 49 osób, 
w tym 2 prawników.

RADCA PRAWNY W STOSUNKU PRACY JAKO PEŁNOMOCNIK PRZED 
SĄDAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie T-137/16 (Uniwersytet Wrocławski prze-
ciwko Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych) wydał postanowienie z dnia 13 
czerwca 2017. Pozwana Agencja podniosła zarzut, że prawnik reprezentujący Uniwer-
sytet Wrocławski i podpisujący skargę, nie spełnia warunku niezależności wymaga-
nego przez statut Trybunału. Trybunał odrzucił skargę jako oczywiście bezzasadną, 
ponieważ nie została wniesiona zgodnie ze statutem. Skarżący Uniwersytet wskazał 
że jego pełnomocnik nie pozostawał z nim w stosunku pracy w chwili wniesienia 
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skargi i nadal nie pozostaje. Był on zatrudniony jako pracownik naukowy, co nie po-
zbawia go cechy niezależności. Następnie łączyła go z Uniwersytetem umowa cy-
wilnoprawna na prowadzenie zajęć z prawa, a to oznacza brak podporządkowania 
będącego cechą umowy o pracę. Agencja podniosła, że istotne znaczenie powinno 
mieć to, czy strona skarżąca jest częścią środowiska zawodowego tego prawnika .

Trybunał wskazał też, że pojęcie adwokata lub radcy prawnego w statucie nie zawiera 
żadnego wyraźnego odesłania do prawa krajowego, które pozwalałoby ustalić zakres tego 
pojęcia. Zgodnie więc z utrwalonym orzecznictwem zarówno względy jednolitego stoso-
wania prawa UE, jak i zasady równości przemawiają za tym, by treści tego przepisu nadać 
autonomiczną i jednolitą wykładnię – bez powoływania się na prawo krajowe. W związku 
z tym Trybunał uznał, że zgodnie z istniejącą w porządku prawnym Unii i wywodzącą 
się ze wspólnych tradycji prawnych koncepcją roli adwokata (pełnomocnika) – adwokat 
jest współpracownikiem wymiaru sprawiedliwości, mającym zapewnić obsługę prawną 
klienta, przy zachowaniu całkowitej niezależności i w nadrzędnym interesie wymiaru spra-
wiedliwości. I wreszcie Trybunał zajął stanowisko, że nawet w braku podporządkowania 
między klientem a jego radcą prawnym – związanie umową cywilnoprawną może mieć 
wpływ na niezależność radcy prawnego ponieważ istnieje ryzyko, że jego środowisko za-
wodowe, wywiera, przynajmniej w pewnym stopniu, wpływ na wyrażaną opinię prawną.

UWAGA
Takie stanowisko idzie więc jeszcze dalej niż głośny przed laty wyrok z dnia 6.9.2012 

w sprawie  AKZO Nobel Chemicals (omawiany zresztą na łamach „Radcy Prawnego”). 
Ograniczenie możliwości reprezentowania stron przed sądami europejskimi z powoła-
niem się na rozumienie pojęcia „niezależność” w porządku prawnym UE i na wspólne 
tradycje prawne stanowi realne zagrożenie dla naszego zawodu. Samorząd powinien 
więc rozważyć podjęcie odpowiednich działań.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O WYSOKOŚCI OPŁAT PEŁNOMOCNIKA 
PROCESOWEGO

Sprawa dotyczyła stawki minimalnej w sprawach o odszkodowanie za bezsku-
teczne wypowiedzenie umowy o pracę (60 zł). W skardze podniesiono niemożność 
uwzględnienia przy takiej opłacie faktycznego nakładu pracy i związanych z tym słusz-
nych i koniecznych kosztów ponoszonych przez stronę – co narusza jej prawo do sądu. 

Trybunał w orzeczeniu z dnia 21.6.2017 r. (SK 35/15) stwierdził, że wybór metody usta-
lania stawki minimalnej pełnomocnika procesowego (z wyboru i z urzędu) należy do 
mocodawcy, który korzysta, w granicach porządku konstytucyjnego, ze znacznej swo-
body regulacyjnej. Ustawodawca może więc preferować określone funkcje kosztów 
postępowania dla danej kategorii spraw odpowiednio wyważając interes publiczny i 
prywatny oraz realizując istotne prawa lub wartości. Trybunał dodał, że sąd orzekając 
w konkretnej sprawie o wysokości opłaty nie jest związany treścią umowy klienta z 
pełnomocnikiem, w której strony mogą ustalać wysokość wynagrodzenia. Natomiast 
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limitowanie stawek ma chronić stronę przed zbyt wygórowanym wynagrodzeniem 
pełnomocnika kosztem przegrywającego przeciwnika procesowego.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZWOLNIENIEM Z TA-
JEMNICY ZAWODOWEJ

Wielokrotnie podnosiłem, również w naszym czasopiśmie, konieczność zawiadamia-
nia Rady Izby o takim zagrożeniu. Propozycja takiego obowiązku (nie przyjęta) zawarta 
została w projekcie Kodeksu etyki z 2013 roku. Wskazywałem też na potrzebę podejmo-
wania problemu zwalniania z tajemnicy zawodowej na posiedzeniach rad izb. O tym jak 
można ten problem rozwiązywać wskazuje praktyka warszawskiej rady adwokackiej (w 
okresie styczeń – kwiecień 2017 zgłoszono do niej 25 takich zagrożeń, choć nie wszyscy 
adwokaci korzystali z takiego zgłoszenia). Po zawiadomieniu rady o próbie zwolnienia z 
tajemnicy zaprasza się adwokata na rozmowę i przekazuje mu stanowisko samorządu 
zawodowego o bezwzględnym charakterze tajemnicy zawodowej po to, by mógł się 
na nie powołać przed lub w trakcie przesłuchania. Rada kieruje też stosowne pismo in-
terwencyjne do organu przesłuchującego, a przedstawiciel prezydium rady stawia się na 
czynność przesłuchania. Prowadzony jest też rejestr takich spraw i przygotowuje się od-
powiedni dokument, który ma być skierowany do organów ścigania i sądów. 

CZY JEST SENS WPROWADZAĆ RAMY OBJĘTOŚCIOWE DLA ŚRODKÓW 
ODWOŁAWCZYCH

Prof. Antoni Bojańczyk w artykule pod takim tytułem (Palestra 06/17) wskazuje 
na to, że często wnoszone są kilkudziesięcio-, a nawet kilkusetstronicowe apelacje. 
Odnotowano nawet odwołanie wniesione przez sędziego w postępowaniu dy-
scyplinarnym liczące 400 stron i zawierające 150 zarzutów. Stawia to pod rozwagę 
problem ograniczenia objętości środka odwoławczego (np. kpk już podkreśla wy-
móg „zwięzłości” uzasadnienia sędziowskiego). Oczywista jest potrzeba osiągania 
celu procesowego w sposób optymalny, a więc przy najmniejszym nakładzie cza-
su i maksymalnej procesowej użyteczności. Należałoby rozważyć wprowadzenie 
nie limitu globalnej objętości środka odwoławczego, lecz ograniczenie objętości 
pojedynczego zarzutu np. 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

KRÓTKO 
1. O władzy sądów. Prezes Sądu Najwyższego sędzia Zabłocki na posiedzeniu 

Senatu ws ustawy o Sądzie Najwyższym zwrócił uwagę wiceministrowi M. War-
chołowi, że sądy nie są trzecią władzą lecz jedną z trzech władz.

2. Pokłosie Kongresu prawników i weta prezydenta. Sędziowie przed-
stawili pod uwagę Prezydenta program „5 razy tak dla wolnych sądów”. Zawar-
to w nim między innymi postulat społecznej kontroli sędziów poprzez jawność i 
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dostępność w Internecie postępowań dyscyplinarnych. Nasz samorząd nie wnosił 
przy rozpatrywaniu zmian naszej ustawy o umieszczenie takiego zapisu. Pewnie 
oddajemy więc inicjatywę Ministrowi.

  
3. Największa firma prawnicza w USA – Greenberg Traurig liczy ponad 1700 

prawników.

4. Jak profesor prawa i dydaktyk rozumie rolę radcy prawnego. Posłanka 
Pawłowicz oceniając pracę legislatorów w biurze Senatu stwierdziła że, często zgłaszają 
oni „hamujące, subiektywne, merytoryczne zastrzeżenia podważające sens przyjmo-
wanych rozwiązań politycznych”. Jej zdaniem należałoby więc „odświeżyć” to Biuro.

5. Stawki kosztów postępowania dyscyplinarnego w adwokaturze zno-
wu zmienione (zobacz poprzedni numer naszego czasopisma). Wynoszą one, w 
przypadku skazania, już tylko po 1000 zł za poszczególne etapy (dochodzenie, po-
stępowanie w pierwszej i drugiej instancji), sąd może jednak w uzasadnionych przy-
padkach zwolnić z ponoszenia kosztów lub je podwyższyć do 3000 zł za każdy etap. 

6. Nieodpłatna pomoc prawna. W roku 2016 w 1 524 punktach udzielono 
377 506 porad prawnych (w tym w punktach radcowsko-adwokackich 237 389). 
Koszt pojedynczej porady w punkach radcowsko-adwokackich wynosi więc 
229,61zł (za czasopismem Ministerstwa „Na Wokandzie” nr 32).

 
Z LEKTUR ZAWODOWYCH (dziś o odpowiedzialności)
1. K. Dąbrowski: Legalność czy oportunizm – analiza postępowania dyscyplinar-

nego adwokatów i aplikantów adwokackich w „Palestra” 06/2017.  
2. A. Raczyński: Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących odpowie-

dzialności odszkodowawczej fachowego pełnomocnika w „Studia Oeconomica 
Posnaniensis”3/2015.

3. W. Marchwicki, M. Niedużak: Konflikt interesów w adwokackim orzecznictwie 
dyscyplinarnym w „Palestra” 03/2017.

CYTAT NA KONIEC RUBRYKI 
„Niezależni sędziowie, adwokaci, radcowie prawni to kotwica demokratycz-

nego państwa prawnego. Ciężar tej kotwicy oraz to, czy zdoła utrzymać ciężar 
naszego państwa na burzliwych wodach, zależy od charakteru, determinacji, 
kreatywności, poświęcenia oraz odpowiedzialności obywatelskiej wszystkich 
przedstawicieli tych zawodów”

  (Rzecznik Praw Obywatelskich A. Bodnar)
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dr Agnieszka bielska-brodziak

PO CO PRAWNIKOM 
MATERIAŁY LEGISLACYJNE? 1

1. Konteksty, czyli pryzmaty, przez które rozumiemy świat
Dlaczego prawnicy potrzebują informacji zawartych w materiałach legislacyj-

nych? Bo potrzebują właściwego kontekstu dla zrozumienia słów wypowiedzianych 
przez prawodawcę. „Właściwego” bo takiego, który wytworzył sam autor ustawy, 
parlament. Ten właśnie kontekst może nas naprowadzić na intencję, cel, zamiar, które 
za pomocą słów chciał osiągnąć prawodawca. 

Kontekstów objaśniających kierowane do nas słowa potrzebujemy zresztą w każ-
dej sytuacji życiowej. W większości przypadków jednak nawet nie dostrzegamy, że 
niejasne słowa dopełniane są przez nas różnorakimi kontekstami (kontekstem historii 
znajomości z kimś, kontekstem aktualnych okoliczności faktycznych, w których są 
wypowiadane słowa itp.) i właśnie przez to te niejasne słowa stają się dla nas jasne 
i jednoznaczne. Jeśli proszę męża „popraktykuj ze mną jogę”, a on odpowiada mi 
„jestem zajęty” to – przez to, że go znam (przez wspólny kontekst naszej znajomo-
ści) – dobrze wiem, że nie chodzi o bycie zajętym, lecz o niechęć do tej aktywności. 
Literalne znaczenie nie odpowiada tu po prostu znaczeniu „rzeczywistemu”.

Największe problemy pojawiają się wówczas, gdy różne osoby nadają danej wy-
powiedzi różną treść. Na gruncie stosowania prawa rozbieżności te prowadzą często 
do odmiennych rozstrzygnięć takich samych stanów faktycznych, przegrania spo-
ru, poniesienia kosztów, nałożenia kar czy wymiaru nieuiszczonego podatku. Roz-
bieżności interpretacyjne są jedną z największych bolączek obywateli i źródłem ich 
niepewności. Podobnie zresztą jest w życiu potocznym; spójrzmy na przykład. Od-
wołam się do opowieści przekazanej mi przez znajomego, słynącego z kontrower-

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na pod-
stawie decyzji nr DEC-2011/03/D/HS5/02493. 
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syjnego poczucia humoru. „Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek”2. Na jednym ze 
spotkań towarzyskich, podnosząc kieliszek wina do ust, westchnął i rzekł: „jakie to 
smutne, że wino jest wciąż młode”. 1. Skonfundowani gospodarze nerwowo 
wymienili spojrzenia, a następnie poczęli bronić smaku wina, które ma przecież 
dość przyjemny, rześki bukiet i mimo krótkiego leżakowania dobrze pasuje do ser-
wowanej potrawy. Ponadto nie było wcale tanie, a poza tym somelier, poznawszy 
menu, doradził właśnie ten rocznik. Co usłyszeli gospodarze? Krytykę ich gustu? 
Zarzut oszczędzania na gościach? 2. Uczestniczący w imprezie mężczyźni, wielo-
letni kompani Piotra, wzięli się zrazu za wspominanie przeszłości „ech, to były cza-
sy... pamiętacie to i tamto, czas płynie, ależ szaleliśmy, może zorganizujemy jakiś 
wypad” itp. Co usłyszeli kompani? Wypowiedź Piotra odebrali jako przewrotną (w 
końcu dobrze go znali): „Czas płynie, a my wciąż tacy skorzy do zabawy, wciąż je-
steśmy razem i ciągle tyle przed nami”. 3. Uczestniczące w imprezie żony kolegów 
wyszły poprawić makijaż. Na osobności wymieniły słowa krytyki i oburzenia. „Ech, 
ten Piotrek stał się prostakiem. Pewnie ma kryzys wieku średniego (szkoda jego 
biednej żony)”. Następnie, pokrzepiwszy się wzajemnie komplementami o dobrej 
prezencji, wróciły do salonu z ulgą, że to nie ich związki dotknął kryzys. 4. Żona 
Piotra dokonała szybkiego obrachunku sytuacji – czy mają kryzys małżeński? Czy 
za mało się stara, za mało dba o siebie? Czy jej mąż aby nie zakochał się w kimś 
innym? Postanowiła czym prędzej przeprowadzić własne śledztwo, a może nawet 
wynająć prywatnego detektywa. 

Tymczasem autor wypowiedzi miał zgoła odmienny motyw – dokuczał mu krę-
gosłup i pomyślał o starości. To było rzeczywiste znaczenie jego słów. Wypowiedź 
Piotra każdy zrozumiał po swojemu, bo zastosował do niej własny – oderwany od 
intencji autora – kontekst konwersacji. Nikt z uczestników spotkania nie pokusił się o 
ustalenie, co naprawdę było zamiarem Piotra, mimo że było to nie tylko możliwe, ale 
banalnie łatwe (siedział obok). W rezultacie każdy z uczestników nadał wypowiedzi 
znaczenie, które okazało się całkowicie sprzeczne z intencjami autora. Przykład uka-
zuje wyraźnie, jak dalece w zwykłej rozmowie domyślne konteksty jej uczestników 
mogą się od siebie różnić, mimo posiadania wspólnej historii, uwarunkowań czy do-
świadczeń. Dlatego też poleganie na domyślnym kontekście (własnej intuicji języko-
wej czy słownika) jest bardzo zawodne3. Udana komunikacja zależy w dużej mierze 
od wyboru kontekstu. Wspólnego dla nadawcy i odbiorcy komunikatu. Dla prawni-
ków chcących rozumieć sens niejasnych czy dwuznacznych przepisów naj-

2 T. Hemingway, Wszystko jedno z płyty Trójkąt Warszawski, 2014.
3 Brak dostępu do właściwego kontekstu powoduje, że często kiedy opowiadana nam jest ja-

kaś historia, nie potrafimy zrozumieć, dlaczego opowiadającego ona śmieszy lub smuci – kontekst 
bywa „zagubiony w mrokach czasu” lub sytuacji – zob. P.E. McGreal, Slighting Context…, s. 326. 
Autor nazywa to zjawisko „inside joke” („where only a very few people share the context needed 
to understand the joke”).
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lepszym kontekstem jest kontekst pochodzący od samego twórcy prawa, 
czyli kontekst materiałów legislacyjnych (oczywiście pod warunkiem, że 
będzie zawierał poszukiwane informacje).

2. Materiały legislacyjne w wykładni prawa 
(historia legislacyjna aktu prawnego)

Materiały legislacyjne traktowane jako potencjalne narzędzie wykładni pra-
wa to w ostatnich latach bez wątpienia jedno z mocniej dyskutowanych za-
gadnień w światowej teorii prawa. Dyskusja na temat sposobów użycia mate-
riałów legislacyjnych i roli, jaką pełnią bądź powinny pełnić w wykładni prawa, 
toczy się obecnie w wielu krajach Europy (Niemczech, Szwecji, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Hiszpanii), ale także poza kręgiem kultury europejskiej (w Stanach 
Zjednoczonych, które nie tylko są kolebką tej dyskusji, ale wciąż podsycają ją, 
utrzymując na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, w Australii, Kana-
dzie, Nowej Zelandii czy w krajach azjatyckich)4. Debata ta obejmuje nie tylko 
środowiska interpretatorów, ale także legislatywy5 i jest kołem zamachowym 
rozważań na temat wartości materiałów legislacyjnych dla wykładni. Materiały 
legislacyjne (inaczej materiały przygotowawcze czy travaux preparatoires) naj-
częściej pojawiają się w kontekście interpretacji prawa pod nazwą „historia 
legislacyjna” (skrót: „HL”). Termin ten wywodzi się z piśmiennictwa angloję-
zycznego, gdzie jest bardzo rozpowszechniony6. W konwencjonalnym ujęciu 
HL jest zbiorem materiałów – spisanych w formie dokumentów – wygenero-
wanych przez prawodawcę (lub na jego zlecenie) w toku przygotowywania i 
uchwalania aktu prawnego. Przy czym – jak wynika z cytowań w orzeczeniach 
sądowych – największe znaczenie w wykładni mają dokumenty pochodzące z 
etapu parlamentarnego tworzenia prawa. 

Historia legislacyjna wykorzystywana jest w procesie wykładni w ten sposób, 
że interpretator sięga po projekty aktów prawnych, ich uzasadnienia, zapisy debat 
parlamentarnych czy też inne dokumenty legislacyjne, aby na ich podstawie kon-
struować, przyjmować bądź odrzucać hipotezy interpretacyjne. Celem takiego 
zabiegu jest uzyskanie informacji zmierzających do ustalenia historycznych inten-

4 Szczegółowo rozważam te kwestie w monografii A. Bielska-Brodziak Śladami prawodawcy 
faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni, Warszawa 2017.

5 Zob. np. obszerne i skrupulatne badania empiryczne przeprowadzone w środowisku legis-
latywy, opisane w dwuczęściowym opracowaniu A.R. Gluck, L.S. Bressman, Statutory Interpretation 
from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons, Part I, Stan-
ford Law Review 2013/65, s. 901–1025 oraz Statutory Interpretation..., Part II, Stanford Law Review 
2014/66, s. 725–801.  

6 Legislative history jest terminem bardzo popularnym w literaturze anglosaskiej – zob. np. W.D. 
Popkin, A Dictionary of Statutory Interpretation, Durham 2007, s. 160–183; a także W.N. Eskridge Jr, 
Ph.P. Frickey, E. Garrett, Legislation and Statutory Interpretation, New York 2006, s. 303 (zwłaszcza 
literatura podana tam w przypisie 17).
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cji ustawodawcy, stojących za wprowadzeniem danego przepisu bądź ustawy7.
W Polsce ani ustawowo, ani mocą utrwalonych dyrektyw wykładni nie wprowadzo-

no reguł posługiwania się materiałami legislacyjnymi; nie pojawiły się więc dotąd ani 
dyrektywy nakazujące, ani też zakazujące takiego działania. Generalnie polska tradycja 
prawna pozwala korzystać z wszelkich materiałów, które mogą się okazać przydatne w 
toku wykładni, choć oczywistym jest, że jedne narzędzia wykładni będą kulturowo bar-
dziej cenione i rekomendowane niż inne. Problematyka wykorzystania travaux prepa-
ratoires w interpretacji prawa była do niedawna przez literaturę polską pozostawione 
na całkowitym marginesie zainteresowania, mimo to popularność ich wykorzystania 
w orzecznictwie zaskakuje rozmiarami: materiały z procesu legislacyjnego stanowią 
ważne i coraz częściej wykorzystywane narzędzie interpretacyjne. Trzeba odnotować, 
że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest najpewniej to, że w ostatnich 
latach warunki korzystania z materiałów legislacyjnych uległy znaczącej poprawie za 
sprawą swobodnego, dość prostego i kompleksowego dostępu do nich przez Internet.

3. Rodzaje materiałów legislacyjnych
Materiały legislacyjne należy podzielić na trzy kategorie, adekwatnie do przebie-

gu procesu tworzenia prawa, a więc: materiały wytworzone przed przedłożeniem 
projektu parlamentowi, materiały fazy parlamentarnej oraz veto prezydenta (które 
ma rzadkie i znikome znaczenie dla wykładni). Materiały fazy przedparlamentarnej 
(rzecz jasna z wyjątkiem samego projektu i jego uzasadnienia) mają póki co dość 
małe znaczenie dla wykładni sądowej. Nie oznacza to jednak że tak być powinno. 
Zwłaszcza w przypadku projektów rządowych, wiedza o szczegółowych uwarun-
kowaniach legislacyjnych, zaistniałych na etapie prac rządu,  może być dla wykładni 
wręcz bezcenna (dobrym przykładem są przepisy podatkowe, których wykładnia 
jest warunkiem prawidłowego wykonania obowiązku podatkowego, zaś ocena pra-
widłowości wykonania tego obowiązku przez organy podatkowe jest często odda-
lona w czasie o kilka lat). Korzystanie z materiałów legislacyjnych wygenerowanych 
przed skierowaniem projektu do Sejmu powinno rosnąć nie tylko z powodu uży-
teczności informacji zawartych w tych dokumentach, ale także z powodu ich dobrej 
dostępności (za pomocą bazy Rządowy Proces Legislacyjny – omówionej w części 
poświęconej ścieżkom dostępu do HL).

Spośród najbardziej użytecznych i jednocześnie najczęściej wykorzystywanych 
rodzajów materiałów legislacyjnych należy wymienić dokumenty wytworzone w 
toku prac Sejmu i Senatu: 

7 Warto wspomnieć w tym miejscu o podobnie brzmiącym pojęciu „wykładni historycznej” 
– szerzej Z. Tobor, Wykładnia historyczna, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiaro-
wane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięcio-
lecie urodzin, Białystok, 2010, s. 1177-1186; A. Bielska-Brodziak, Z. Tobor, Zmiana w przepisach jako 
argument w dyskursie interpretacyjnym, Państwo i Prawo z 9 z 2009, s. 18-32.
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3.1. uzasadnienia projektów ustaw, 
3.2. treść poprawek zgłoszonych w toku prac legislacyjnych (zarówno tych, które 

spowodowały przeobrażenie projektu, jak również odrzuconych) przez podkomisje i 
komisje sejmowe i senackie

3.3. sprawozdania komisji i podkomisji będące kolejnymi wersjami projektu ustawy 
(zatwierdzonymi w drodze głosowań na kolejnych etapach procedury legislacyjnej)

3.4. stenogramy debat zarówno w toku prac komisji czy podkomisji, jak również w 
toku posiedzeń plenarnych organu ustawodawczego 

3.5. opinie do projektu. 
Wszystkie te materiały są dziś łatwo dostępne dla interpretatorów w przestrzeni 

publicznej. 
Szczegółowe, ważne dla interpretatora kwestie związane z poszczególnymi ro-

dzajami materiałów legislacyjnych, ze względu na ramy niniejszego tekstu, nie mogą 
tu zostać rozważone. Opisałam je jednak w monografii „Śladami prawodawcy fak-
tycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni”, pozostaje mi więc odesłać 
Czytelnika do tej wiedzy.

4. Ścieżki dostępu – bazy materiałów legislacyjnych
4.1. Strona Sejmu (www.sejm.gov.pl) 
Jak nieco wyżej wspomniałam najczęściej wykorzystywane przez interpretato-

rów materiały legislacyjne pochodzą z fazy parlamentarnej procesu tworzenia pra-
wa. Udostępniane są one co do zasady na stronie internetowej Sejmu RP. Przybliżmy 
nieco „miejsca”, w których należy szukać na stronie dokumentów. Zakładka „Prace 
Sejmu” jest pierwszym z nich (zawiera zbiór druków sejmowych stworzonych od 
początku bieżącej kadencji Sejmu). W zakładce „Prace Sejmu” znajduje się kilka po-
mniejszych, ważnych z perspektywy interpretacji prawa kategorii, a to:

4.1.1. „Prace Sejmu – druki sejmowe” gdzie odnaleźć można wszelkie złożone 
druki sejmowe (nie tylko projekty ustaw, ale też sprawozdania posiedzeń komisji, au-
topoprawki itd.). Znajdująca się tam wyszukiwarka druków umożliwia przeglądanie 
ich według: numeru druku, daty druku, wnioskodawcy, typu, frazy. 

4.1.2. „Prace Sejmu – proces legislacyjny” dostarcza kompleksowej wiedzy o 
obecnie procedowanych projektach ustaw, a także tych, które już zostały uchwalo-
ne w okresie bieżącej kadencji Sejmu. Zakładka zawiera przydatne dla interpretatora 
sekcje: Uchwalone ustawy, Przegląd projektów ustaw i Przebieg procesu legislacyj-
nego. Ta ostatnia sekcja umożliwia dostęp do projektów ustaw, uchwał, a także in-
nych przedłożeń. Kliknięcie na dany projekt przenosi nas do strony z metryką tego 
projektu. Można na niej prześledzić kolejne etapy prac sejmowych, a także ściągnąć 
sam projekt i inne druki do niego (sprawozdania z posiedzeń komisji, uchwały Senatu 
itp.). Poza tym metryka projektu zawiera też przekierowanie do zapisów posiedzeń 
komisji i podkomisji oraz opinii eksperckich. Jest tam także link do strony Rządowego 
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Centrum Legislacji, gdzie można zapoznać się z przedsejmowym etapem prac nad 
projektem (jeśli jest to projekt rządowy). 

4.1.3. „Prace Sejmu – posiedzenia Sejmu” dająca dostęp między innymi do 
stenogramów, czyli zapisów tekstowych z posiedzeń, jak również do ich nagrań au-
diowizualnych. Zakładka zawiera także sekcję na temat interpelacji, zapytań, pytań i 
oświadczeń poselskich. 

4.1.4. „O Sejmie” – „Dla mediów” – „iTV Sejm” udostępnia archiwum transmi-
sji poszczególnych wydarzeń związanych z pracami tego konstytucyjnego organu z 
okresu VII kadencji (np. posiedzenia Sejmu, konferencje prasowe itd.). Sekcja zawiera 
łatwą w obsłudze i przejrzystą wyszukiwarkę, dzięki której bez trudu możemy do-
trzeć do interesujących nas nagrań. 

4.1.5. Zakładka „Archiwum” – zawiera bogate archiwum materiałów legislacyj-
nych pochodzących z poprzednich kadencji. Jest to – oprócz zakładki „Prace Sejmu 
- Proces legislacyjny” – drugie niezbędne z perspektywy interpretacji prawa miejsce. 
Korzystając z sekcji w „Archiwum”, jesteśmy w stanie zapoznać się z takimi samy-
mi danymi jak w przypadku obecnej kadencji (prace Sejmu – proces legislacyjny, 
komisje: biuletyny z posiedzeń, opinie BAS/BSiE itd.). Zauważyć należy spadek do-
stępności materiałów legislacyjnych zgodnie z chronologią (im starsza kadencja, tym 
mniej materiałów parlamentarnych dostępnych on line). Warto jednak dodać, że 
materiały niedostępne w Internecie są udostępniane po złożeniu wniosku 
o ich udostępnienie. Zasadą jest, że akta wytworzone w toku działalności Sejmu i 
jego organów przechowuje się w Kancelarii Sejmu przez okres kadencji, a następnie 
przekazuje do Archiwum Sejmu. Dlatego też inny tryb dostępu do informacji będzie 
odnosił się do nieumieszczonych w Internecie materiałów legislacyjnych wytworzo-
nych w bieżącej kadencji Sejmu, inny zaś do materiałów legislacyjnych pochodzą-
cych z kadencji zakończonych8. W pierwszym przypadku wniosek składa się w Biurze 
Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu9, w drugim przypadku wniosek powinien 
trafić do Archiwum Sejmu10

4.2. Podobną jak sejmową bazą dysponuje także Senat RP. Jest ona dostępna 
pod adresem: http://www. senat.gov.pl/ w zakładce „Prace” oraz „Archiwum”. 

4.3. Baza Rządowy Proces Legislacyjny (http://legislacja.rcl.gov.pl/) to kolejna 
ważna baza dostępu do materiałów legislacyjnych, związana wyłącznie z projektami 
rządowymi. Rządowy Proces Legislacyjny (RPL) to system teleinformatyczny, który 
przedstawia prace rządu w zakresie tworzonego prawa. Prowadzony jest przez Rzą-

8 Szeroko oba przypadki opisałam (podając praktyczne informacje dla interpretatorów) w książce: 
Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni, Warszawa 2017. 

9 za pomocą formularza dostępnego na stronach Sejmu, mailem na adres listy@sejm.gov.pl 
lub pocztą

10 Materiały zarchiwizowane udostępniane są na podstawie pisemnego zgłoszenia zaintere-
sowanego, którego wzór dostępny jest na stronie Archiwum Sejmu.
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dowe Centrum Legislacji; od 1 lutego 2011 r. gromadzi wszystkie dotychczas rozpro-
szone (głównie na stronach BIP poszczególnych ministerstw) informacje dotyczące 
rządowego procesu legislacyjnego. W RPL są zamieszczane projekty założeń pro-
jektów ustaw, projekty ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady 
Ministrów i poszczególnych ministrów, a także dokumenty dotyczące prac nad wy-
żej wymienionymi projektami. Informacje w systemie udostępnia się z podziałem na 
poszczególne etapy rządowego procesu legislacyjnego. Baza Rządowy Proces Legis-
lacyjny umożliwia wyszukiwanie projektów aktów prawnych ze względu na rodzaj 
aktu, a także z uwzględnieniem postępu prac nad projektem, a jednocześnie została 
wyposażona w sprawne wyszukiwarki (podstawową i zaawansowaną). Po kliknię-
ciu na dany projekt otwiera się jego strona z informacją o etapach prac. Każdy etap 
ma swoją podstronę, na której archiwizowany jest jego przebieg. System umożliwia 
archiwizację dokumentów po zakończeniu procesu legislacyjnego. Gdy projekt usta-
wy przyjęty przez Radę Ministrów zostanie skierowany do Sejmu, system umożliwia 
bezpośrednie przejście ze strony rządowej na stronę sejmową. 

5. Sposoby wykorzystania materiałów legislacyjnych 
 w polskim orzecznictwie

Trzeba tu koniecznie wyodrębnić dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to 
powody wykorzystania HL w procesie interpretacji (czego interpretator po-
szukuje w HL?), druga to konkretne sytuacje interpretacyjnych (problemy inter-
pretacyjne), w których HL okazuje się przydatna (jaki problem interpretator 
próbuje rozwiązać?). 

5.1. Powody sięgania po materiały legislacyjne w wykładni (czego 
szukamy?)

Niezależnie od problemu z jakim boryka się interpretator, historia legislacyjna 
może być użyta przez niego albo dla odnalezienia informacji o celu prawodawcy, 
albo informacji o konkretnym znaczeniu (danego wyrazu/wyrażenia zawartego w 
przepisie)11. W pierwszym przypadku najczęściej używane będą uzasadnienia projek-
tów ustaw, bowiem właśnie ten typ parlamentariów zawiera wyjaśnienie motywów 
z jakich prawodawca podejmuje swoją aktywność prawotwórczą. Warto zauważyć, 
że ustalanie celu jest tym powodem sięgania do HL, który dominuje w praktyce 
orzeczniczej. Korzystanie z historii legislacyjnej w ten sposób wydaje się także zgod-

11 W wielu pozycjach literatury anglojęzycznej eksponowane są wspomniane dwa generalne 
powody stojące za użyciem materiałów legislacyjnych. Zob. np. V.F. Nourse, Elementary Statutory 
Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History, Boston College Law Review 2014/55, s. 1644; 
L.D. Jellum, Mastering Statutory Interpretation, Durham 2008, s. 169. Podobne rozróżnienie wprow-
adza się w literaturze niemieckiej – zob. M. Übelacker, Die genetische Auslegung in der jungeren 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Kiel 1993, s. 14–17.
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ne z prawniczą intuicją. Analiza zawartego w HL całościowego tła ustawy i warun-
ków debaty poprzedzającej jej wejście w życie pozwala na zrozumienie kontekstu, w 
jakim działał, i zamiarów, jakie chciał realizować prawodawca faktyczny12. 

Z drugiej zaś strony należy wskazać na użycie materiałów legislacyjnych w charak-
terze swoistego słownika, wyjaśniającego znaczenie konkretnego użytego w ustawie 
sformułowania (wyrazu, wyrażenia). W przypadku wyjaśniania znaczenia konkretne-
go słowa, sformułowania wykorzystywane są raczej inne parlamentaria. Najlepszym 
wsparciem w poszukiwaniu informacji o konkretnym znaczeniu okazuje się obser-
wacja zmian, jakim przepis ulegał na skutek przyjętych poprawek oraz analiza popra-
wek odrzuconych (wskazujących czego prawodawca nie chciał). Będą tu wchodzić 
w grę zarówno przeobrażenia projektu dokonane w drodze poprawek (rezygnacja 
z jakichś zapisów, wprowadzenie innych modyfikacji do istniejącej treści projektu), 
jak i uzasadnienia tychże poprawek. Możliwości wsparcia można ponadto upatry-
wać w treści opinii do projektu, z uwzględnieniem reakcji gremiów sejmowych na 
treść tych opinii (czy zostały wykorzystane, czy też pominięte). Warto dodać, że w 
przypadku poszukiwania informacji o znaczeniu konkretnego słowa czy wyrażenia 
użytego przez prawodawcę rzadko wykorzystywany jest tylko pojedynczy materiał 
legislacyjny. Zazwyczaj interpretatorzy prowadzą bardziej kompleksowe analizy wie-
lu dokumentów. 

5.2. Problemy (sytuacje interpretacyjne) rozwiązywane przy pomocy 
historii legislacyjnej (co chcemy rozwiązać?)

Druga płaszczyzna wykorzystywania historii legislacyjnej w wykładni odnosi się do 
jej przydatności dla rozwiązywania konkretnych problemów interpretacyjnych (wielo-
znaczności, nieostrości, milczenia prawodawcy itp.). Odpowiedź na pytanie o proble-
my jakie interpretator rozwiązuje przy pomocy historii legislacyjnej wiedzie nas z kolei 
do pojęcia „sytuacji interpretacyjnych”. Materiały legislacyjne są wykorzystywane w 
wykładni prawa w pięciu sytuacjach interpretacyjnych, a to: potwierdzanie określone-
go rezultatu wykładni, wybór spośród kilku hipotez interpretacyjnych, uzupełnianie 
znaczenia interpretowanego wyrażenia, przełamanie znaczenia literalnego i ocena 
charakteru zmiany legislacyjnej13. 

Sięganie do HL w celu dokonania wyboru jednej spośród hipotez interpretacyjnych 
wydaje się być najmniej kontrowersyjnym zastosowaniem tego narzędzia14. Z wybo-
rem będziemy mieć do czynienia, kiedy problemem interpretatora jest wieloznaczność 

12 S. Breyer, On the Uses…, s. 848.
13 Problematyka ta szerzej została omówiona w A. Bielska-Brodziak, Śladami prawodawcy fak-

tycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni, rozdział 5, Warszawa 2017
14 Choć dopuszczalność nawet tego użycia w literaturze nie jest całkowicie jednolicie oceniana 

– zobacz porównanie poglądów Scalii i Breyera na temat uprawnionych sposobów wykorzystania 
HL w wykładni: C.E. Mammen, Using Legislative History in American Statutory Interpretation, Hague-
London-New York 2002, s. 155 i n., 169 i n.
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przepisu15 lub tzw. klasyfikacja16. Odwołanie się do materiałów legislacyjnych służy 
wtedy jako argument pozwalający na wybór jednego z możliwych znaczeń tekstu 
prawnego i eliminację pozostałych.

Bardzo często wykorzystuje się HL w sytuacji potwierdzania17. W wielu orzecze-
niach argument ten służy jedynie do wzmocnienia, lepszego uzasadnienia hipotezy 
interpretacyjnej, czy też upewniania się co do trafności przyjętej hipotezy interpreta-
cyjnej (jej jednoznaczności)18. Funkcja potwierdzająca HL nie sprowadza się jednak 
wyłącznie do wzmocnienia argumentacji na rzecz określonej, uprzednio wybranej 
hipotezy interpretacyjnej. Staje się ona często także swego rodzaju papierkiem lak-
musowym jednoznaczności – w wielu sytuacjach bowiem prima facie jasny tekst, 
po rozważeniu go w kontekście HL, traci swoją jednoznaczność19. 

Trzecim z kolei sposobem wykorzystania HL jest tzw. uzupełnianie. Uzasadnie-
niem tej funkcji materiałów legislacyjnych jest przekonanie, że prawodawca zawiera 
w nich szereg wskazówek dla sądów – np. wskazówki objaśniające detale niezawarte 
wyraźnie w tekście – wobec czego można je traktować jak „wehikuł” transportują-
cy te dodatkowe szczegóły20. Aby właściwie zinterpretować tekst, trzeba go czasem 
po prostu o te detale uzupełnić. Najbardziej rozpoznawaną kategorią problemów, 
w rozwiązywaniu których sięga się po HL w celu „uzupełniania”, jest sytuacja nie-

15 W sytuacji wyboru częstym problemem jest konflikt między „zwykłymi” znaczeniami, ofer-
owanymi przez język ogólny („potoczny”). „In a case where various provisions of the text suggest 
two completely different «plain» meanings, a tie-breaking device is necessary. Legislative history 
can be such a device (…)” – N.S. Zeppos, Legislative History and the Interpretation of Statutes: Toward 
a Fact-Finding Model of Statutory Interpretation, Virginia Law Review 1990, vol. 76, s. 1328. W polskiej 
literaturze na temat wieloznaczności w prawie zob. T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna 
w interpretacji prawniczej, Kraków 1978. Ostatnio ważne obserwacje z pozycji intencjonalistycznych 
przedstawił Z. Tobor, W poszukiwaniu…, s. 153-189.

16 Jest to sytuacja interpretacyjna, w której dokonujący wykładni musi orzec, czy dany przypadek 
jest elementem określonej kategorii prawnej. Rzecz jasna z decyzją tą wiąże się zastosowanie lub nie-
zastosowanie określonych przez prawo skutków. Na temat klasyfikacji jako odrębnego rodzaju sytuacji 
interpretacyjnej zob. Z. Tobor, W poszukiwaniu…, s. 213-223, A. Grabowski, Pragmatyczna charakterysty-
ka odróżnienia problemu interpretacji i problemu klasyfikacji w koncepcji N. MacCormicka (w:) Filozoficzno-
teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa. XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa 
(Łódź, 8-10 listopada 1996 r.), red. M. Zirk-Sadowski, Łódź 1997, s. 85-89. W literaturze obcej zob. D.N. 
MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford 1978, s. 95-97, 147-148.

17 Funkcja potwierdzająca materiałów legislacyjnych została przeanalizowana w J.J. Brudney, 
Confirmatory Legislative History., Brooklyn Law Review 2011, vol. 76, s. 901 i n.

18 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 listopada 2013 r., I SA/Kr 1222/13, LEX nr 1485017. Inne 
przykłady orzeczeń: wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 czerwca 2013 r., I SA/Kr 1903/12, LEX nr 
1333935; wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., I FSK 491/12, LEX nr 1354026.

19 Na temat zależności jednoznaczności i wieloznaczności od kontekstu zob. C.E. Mammen, 
Using Legislative History in American Statutory Interpretation, Hague-London-New York 2002, s. 33-37; 
V.F. Nourse, Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History, Boston Col-
lege Law Review 2014, vol. 55, s. 1650 i n.

20 A.R. Gluck, L.S. Bressman, Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congres-
sional Drafting, Delegation, and the Canons: Part I, Stanford Law Review 2013, vol. 65, s. 973.
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ostrości21. Zadaniem interpretatora jest wówczas zadecydować, czy w konkretnym 
przypadku stan faktyczny „podpada” pod nieostre wyrażenie (innymi słowy – mieści 
się w jego zakresie znaczeniowym)22. 

Czwartą sytuacją, w której prawnicy uciekają się do HL jest sytuacja przełamania zna-
czenia literalnego. Oznacza to przypadek, gdy językowe brzmienie tekstu prawnego jest 
jasne, jednak interpretator je odrzuca, rozstrzygając wbrew niemu. Przełamanie znaczenia 
literalnego to w istocie rzeczy poprawienie, naprawianie, udoskonalanie tekstu ustawy 
w drodze wykładni. Interpretator przyjmuje więc pewną fikcję: rozstrzyga tak, jakby tekst 
ustawy brzmiał inaczej. Jest to bodaj najciekawsza kategoria użyć HL, a przypadki odej-
ścia od rezultatów językowych są sytuacjami interpretacyjnymi najbardziej kontrowersyj-
nymi i, z uwagi na związaną z nimi niepewność, rodzącymi obawy adresatów decyzji 
stosowania prawa23. Ze względu na mocno zakorzenione przekonanie, że granice prawa 
to granice „czterech rogów kartki papieru”24, właśnie ewidentne przypadki odejścia od 
„litery” przykuwają uwagę zarówno wspólnoty interpretatorów praktyków, jak i badaczy 
zajmujących się problematyką wykładni25. Z drugiej strony wydaje się, że jeśli już ma dojść 
do przełamania, to właśnie zawartość HL powinna stanowić najsilniej usprawiedliwione 
uzasadnienie dla takiej decyzji: pochodzący wprost od prawodawcy kontekst stworzony 
przez HL zdaje się najsilniej usprawiedliwiać odejście od niedoskonałego języka ustawy. 

Piąta sytuacja interpretacyjna to charakterystyczna dla sądownictwa administra-
cyjnego (zarówno w sprawach podatkowych jak i administracyjnych) ocena charak-
teru zmiany legislacyjnej. Orzecznictwo przyjmuje istnienie dwóch rodzajów zmian 
legislacyjnych: wyjaśniające (doprecyzowujące) i prawotwórcze (normatywne). Pierw-
sze polegają jedynie na doprecyzowaniu (uściśleniu, wyjaśnieniu) brzmienia przepisu 
sprzed nowelizacji i usunięciu wątpliwości, jakie budziła uprzednio jego wykładnia. 
Konsekwencją jest uznanie, że stan prawny – mimo nowelizacji – nie uległ zmianie 
(zmieniło się brzmienie tekstu, ale nie zmienił się zakres uprawnień czy obowiązków). Z 
kolei przyjęcie normatywnego charakteru zmiany oznacza, że zmiana brzmienia tekstu 

21 W związku z tym, że istnieje bardzo obszerna literatura na temat nieostrości, odwołam się je-
dynie do kilku pozycji: K. Greenawalt, Vagueness and Judicial Responses to Legal Indeterminacy, Legal 
Theory 2001, vol. 7, s. 433 i n., T.A.O. Edincott, The Value of Vagueness (w:) Philosophical Foundations 
of Language in Law, red. A. Marmor, S. Soames, New York 2011, s. 14-30, O.P. Jonsson, Vagueness. 
Interpretation and the Law, Legal Theory 2009, vol. 15, s. 193-214.

22 Na ten temat zob. E. Łętowska, Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieo-
strych, Państwo i Prawo 2011, nr 7-8, s. 17.

23 Zwłaszcza wtedy, gdy przełamanie prowadzi do negatywnych konsekwencji dla obywatela.
24 Z. Tobor wskazuje jednak, że „współcześni tekstualiści zarzucili już przekonanie, że znacze-

nie można ustalić within the four corners tekstu prawnego” – zob. Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji 
prawodawcy, Warszawa 2013, s. 232. Zob. także C. Nelson, What is Textualism?, Virginia Law Review 
2005, vol. 91, s. 368-369.

25 Przeciwnicy przełamania języka ustawy twierdzą, że ustawa powinna być tłumaczona 
zgodnie ze zwykłym lub konwencjonalnym znaczeniem, a gdy dochodzi do konfliktu znaczeń – 
zwykłe, językowe znaczenie powinno wziąć górę nad innymi możliwymi odczytaniami – B. Bix, 
Jurisprudence: Theory and Context, London 1996, s. 132.
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spowodowała zmianę dotychczasowego zakresu uprawnień czy obowiązków – wpro-
wadzenie odmiennej regulacji. Przyjęcie normatywnego charakteru zmiany skutkuje 
uznaniem, że skoro dopiero w nowelizacji ustawodawca wyraźnie coś nakazał (czegoś 
zakazał), to znaczy że uprzednio taki obowiązek (zakaz) nie istniał26.

Ostatnia, szósta sytuacja odnosi się do przypadków milczenia prawodawcy – 
wówczas materiały legislacyjne używa się po to, aby ustalić czy prawodawca celowo 
czy przypadkowo nie zawarł w tekście ustawy danej kwestii.  

Wiele bardzo ciekawych kazusów pokazujących użycia materiałów legislacyjnych 
opisałam w monografii „Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne 
jako narzędzie wykładni”, pozostaje mi więc odesłać Czytelnika do tych przykładów. 
W tym miejscu zaprezentuję zaledwie dwa kazusy, ale jakże wymowne.

Pierwszy kazus obejmuje serię orzeczeń27 wydanych na gruncie przepisów dotyczących 
możliwości przyznania statusu weterana. Status taki może otrzymać osoba biorąca udział 
w działaniach poza granicami państwa, która doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wy-
padku pozostającego w związku z tymi działaniami. Literalne brzmienie definicji wypadku 
zawartej w art. 4 pkt 15 lit. c28 wskazuje, że jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powodujące uszczerbek na zdrowiu, które zaistniało podczas lub w związku z 
innymi działaniami pozostającymi w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań poza 
granicami państwa. Takie sformułowanie spowodowało, że o status weterana poszkodo-
wanego wystąpiły osoby, które uległy wypadkom w poniższych okolicznościach:

„wracał po zakończonej służbie do budynku, w którym był zakwaterowany, 
podczas wchodzenia po schodach potknął się, a na skutek zachwiania się nie-
siona przez niego broń uderzyła go w usta. W wyniku tego wypadku skarżący 
doznał urazu w postaci złamania korony zęba”29;

„w pomieszczeniu służbowym podnosił z podłogi na stolik drukarkę. Pod-
czas wykonywania tej czynności wnioskodawca nie zachował należytej sta-
ranności, w wyniku czego doznał urazu przeciążeniowego kręgosłupa”30.

26 Problematyka ta w ostatnich latach stała się przedmiotem szerszego zainteresowania liter-
atury: A. Bielska-Brodziak, Z. Tobor, Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym, 
Państwo i Prawo 2009/9, s. 18–32; T. Grzybowski, Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 
2013; T. Grzybowski, Zmiana tekstu prawnego a zmiana normatywna, Państwo i Prawo 2010/4, s. 
42–51; Z. Tobor, Wykładnia historyczna, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane 
Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie 
urodzin, red. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa i in., Białystok–Katowice 2010, s. 1177–1186.

27 Wyrok WSA w Warszawie z 21.11.2012 r., II SA/Wa 1473/12, LEX nr 1249102; wyrok WSA w 
Warszawie z 21.11.2012 r., II SA/Wa 1412/12, LEX nr 1249091; wyrok WSA w Warszawie z 6.12.2012 r., 
II SA/Wa 1808/12, LEX nr 1334348; wyrok WSA w Warszawie z 21.11.2012 r., II SA/Wa 1605/12, LEX nr 
1249127; wyrok WSA w Warszawie z 21.11.2012 r., II SA/Wa 1434/12, LEX nr 1249094.

28 Ustawa z 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, Dz.U. z 2011 r. Nr 205, 
poz. 1203.

29 Wyrok WSA w Warszawie z 21.11.2012 r., II SA/Wa 1473/12, LEX nr 1249102.
30 Wyrok WSA w Warszawie z 21.11.2012 r., II SA/Wa 1434/12, LEX nr 1249094.
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W związku z tak ukształtowanymi stanami faktycznymi pojawiło się pytanie, jak 
właściwie rozumieć zwrot „wypadek pozostający w związku z działaniami poza grani-
cami państwa”. Aby odpowiedzieć na to pytanie, sąd sięgnął do informacji zawartych 
w materiałach legislacyjnych i stwierdził: 

„Z uzasadnienia projektu ustawy jednoznacznie wynika, że ustawodawca dążył 
do wyróżnienia i docenienia osób, które narażają swoje życie i zdrowie, mają bezpo-
średni kontakt z wydarzeniami i sytuacjami, do których nie dochodzi w warunkach 
pokojowych, i które w wyniku tych wydarzeń i sytuacji doznają uszczerbku na zdro-
wiu. Dlatego też szersze, zaproponowane przez skarżącego, określenie podmiotów 
uprawnionych do przyznania przedmiotowego statusu doprowadziłoby do zmiany 
charakteru tego uprawnienia – na równi traktowano by osoby podejmujące działa-
nia bojowe czy też osoby, których te działania dotykają, (...) oraz osoby, które co praw-
da biorą udział w działaniach poza granicami państwa, jednak w chwili wypadku 
pozostają poza zagrożeniami wiążącymi się z charakterem misji”31.

Jak widać, cel wysłowiony przez prawodawcę w materiałach legislacyjnych 
stworzył kontekst, dzięki któremu sąd mógł właściwie odczytać literalne zna-
czenie interpretowanego przepisu. Stało się dzięki temu oczywiste to, co już 
uprzednio podpowiadała intuicja prawnicza – prawodawcy nie chodziło o każdy 
wypadek, jaki miał miejsce poza granicami Polski, lecz o zdarzenia ściśle określo-
nego rodzaju. I choć literalna treść przepisu nie pozwalała na odmienne potrak-
towanie osoby, która przeciążyła kręgosłup, podnosząc drukarkę (czy uszkodziła 
ząb potykając się), od osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z 
działaniami wojennymi, to kontekst historii legislacyjnej pozwalał w sposób nie-
zwykle precyzyjny zidentyfikować intencję prawodawcy. Okazało się, że dopie-
ro odczytanie przepisu przez pryzmat intencji wyrażonej w HL czyni jego treść 
spójną językowo i aksjologicznie. W tym przypadku materiały legislacyjne pełni-
ły funkcję uzupełniającą – wzbogacały literalne rozumienie przepisu o kontekst 
wypowiedzi prawodawcy, niezawarty w samym tekście ustawy, lecz niezbędny, 
aby wydawać sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Jak wygląda użycie materiałów legislacyjnych w przypadku przełamania ze 
względu na absurdalne rezultaty? Prześledźmy krótko kolejny przykład32. Żoł-
nierz zamieszkujący w odległości 3,5 km od bramy jednostki wojskowej w celu 
uzyskania zwrotu kosztów dojazdu do pracy wybierał okrężną drogę dojazdu 
(o długości ok. 30 km). W ten sposób uzasadniał spełnienie przesłanki dojazdu z 

31 Wyrok WSA w Warszawie z 21.11.2012 r., II SA/Wa 1473/12, LEX nr 1249102; wyrok WSA w 
Warszawie z 21.11.2012 r., SA/Wa 1412/12, LEX nr 1249091; wyrok WSA w Warszawie z 6.12.2012 r., II 
SA/Wa 1808/12, LEX nr 1334348.

32 Wyrok WSA w Poznaniu z 11.07.2012 r., IV SA/Po 407/12, LEX nr 1272430, tak samo wyrok 
WSA w Olsztynie z 18.08.2011 r., II SA/Ol 398/11, LEX nr 1134842 oraz wyrok WSA w Poznaniu z 
1.08.2012 r., IV SA/Po 409/12, LEX nr 1272432.
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miejscowości, która nie jest miejscowością pobliską (według ustawy miejscowoś-
cią pobliską nie jest miejscowość, z której dojazd przekracza 2 godziny w obie 
strony)33. W uzasadnieniu sądu czytamy:

„Prawdą jest, że na trasie tej [z miejsca zamieszkania do jednostki – A.B.B.] nie 
kursują środki komunikacji publicznej. Pokonanie tej trasy samochodem zajmu-
je 7 minut, pieszo około 40 minut. Odwołujący, aby spełnić przesłankę zwro-
tu kosztów dojazdu, czyli «przekroczenia czasu podróży powyżej 2 godzin w 
obie strony» wybrał trasę o długości 27,7 km autobusem ze S. do R. R. w P., dalej 
tramwajem do Dworca PKP S. i dalej autobusem komunikacji miejskiej w pobliże 
Jednostki do przystanku, z którego 300 m trzeba przejść pieszo do bramy Jed-
nostki. Czas przejazdu przekracza wówczas 2h”.

Przepis nie zabraniał jednak literalnie dokonania tego typu wyboru, choć wyda-
wał się on nonsensem, czasochłonnym dla żołnierza i kosztownym dla pracodawcy. 
Sąd przeanalizował okoliczności prawne i faktyczne, a następnie odstąpił od literal-
nego brzmienia ustawy na rzecz rozumienia, jakie uzasadniała intencja prawodawcy 
wyrażona w materiałach legislacyjnych34.

6. Kilka słów tytułem podsumowania
6.1. Podejście do historii legislacyjnej zmieniło się w czasie w dużej mierze za 

sprawą rozwoju współczesnych technologii przesyłu danych na odległość. Dzięki 
niemu, w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce, podobnie jak w większości demokra-
cji, nastąpiło powszechne zapewnianie dostępu do informacji publicznej obywate-
lom za pomocą Internetu. W konsekwencji materiały parlamentarne, będące formą 
informacji publicznej, stały się w znaczącej części dostępne w przestrzeni ogólnodo-
stępnej on line, nieodpłatnie. To bezsprzecznie wywarło wpływ na popularność LH 
w interpretacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że udostępnienie materiałów legislacyjnych 

33 Przez miejscowość pobliską zgodnie z definicją legalną należało rozumieć miejscowość, do której 
najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekraczał – zgod-
nie z rozkładem jazdy – dwóch godzin w obie strony łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) 
najbliższej miejscowości pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania.

34 Z uzasadnienia sądu: „W ocenie Sądu miejscowość S. jest miejscowością pobliską. Sąd (...), kie-
rując się wykładnią autentyczną oraz logiczną (...), uważa, iż (...) nie można włączać do czasu przejaz-
du do/z miejscowości czasu poruszania się po miejscowości pobliskiej środkami komunikacji miej-
skiej, gdyż prowadziłoby to do nieuprawnionego rozszerzenia definicji ustawowej. (...) Co prawda 
ustawodawca w przypadku żołnierzy zawodowych nie zastrzegł na wzór innych ustaw munduro-
wych (...), że nie uwzględnia się dojazdu w obrębie miejscowości zamieszkania czy pełnienia służby. 
Jednak w uzasadnieniu projektu (druk sejmowy nr 1945) ustawy (...), która (...) nadała nowe brzmienie 
definicji miejscowości pobliskiej, prawodawca wskazuje na spójność tego pojęcia z funkcjonującym 
rozwiązaniem w ustawie o Policji (...), które wyklucza komunikację w obrębie miejscowości. Zatem 
wolą ustawodawcy było, aby pojęcia te były rozumiane tożsamo. Choć ta wykładnia autentyczna 
jest nieoficjalna i prawnie nie wiąże, to jednak powinna być brana pod uwagę przy interpretacji (...) 
dosłowne odczytywanie przepisu (...) prowadzić by mogło do sytuacji naruszających (...) zasadę rów-
ności (...)”. Zob. wyrok WSA w Poznaniu z 11.07.2012 r., IV SA/Po 407/12, LEX nr 1272430.

PRAWO



34

w przestrzeni publicznej było przejawem realizacji zasady wyrażonej w art. 61 Kon-
stytucji (zapewnienie dostępu obywateli do informacji publicznej w celu umożliwie-
nia im kontroli społecznej; ochrona transparentności życia publicznego), a więc nie 
był to (przynajmniej bezpośrednio) motyw skierowany na wsparcie aktywności 
interpretatorów prawa. Fakt ten rzutuje na sposób udostępniania materiałów 
legislacyjnych – w wielu przypadkach widać, że udostępnia się je nie traktując 
priorytetowo potrzeb interpretatorów (np. takich jak prostota „ścieżki” dostępu, 
krótki czas obróbki, łatwa do skopiowania forma udostępniania). Choć obecne 
polskie status quo wymaga jeszcze znaczących udoskonaleń, jest już diametral-
nie odmienną rzeczywistością od tej, która istniała zaledwie kilkanaście lat temu, 
na przełomie XX i XXI wieku. Proces budowania spójnego, kompletnego syste-
mu dostępu do materiałów legislacyjnych nie jest zamierzeniem krótkodystanso-
wym, lecz zakrojonym na szeroką skalę i wymagającym czasu. 

6.2. W związku z łatwiejszym i bardziej kompleksowym dostępem obywateli do 
HL, wyraźnie widać wzrost użyteczności tych dokumentów w procesie stosowania 
prawa. Oczywiste jest przy tym stwierdzenie, że wartość HL jest zależna od rodzaju 
problemu, przed którym staje interpretator. Na wartość tę wpływają jednak również 
dwa inne parametry: jakość HL w danym przypadku oraz stosunek/postawa inter-
pretatora do HL jako narzędzia wykładni. Jakość HL jest jedną z miar jej przydatności 
do rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych. Bogata HL pozwala interpretatorowi 
na skonstruowanie mocnych argumentów i oparcie na nich rozstrzygnięcia. Może się 
jednak okazać, że nawet zagorzały zwolennik użycia HL, z uwagi na jej złą jakość, nie 
będzie mógł z niej skorzystać. Zdarza się to zarówno wtedy, gdy materiały z procesu 
legislacyjnego nie zawierają odpowiedzi na pytania interpretacyjne, jak i w przypad-
kach, w których między brzmieniem tekstu prawnego a zawartością materiałów le-
gislacyjnych widoczny jest rozdźwięk wskazujący na brak adekwatności tekstu i HL.

6.3. Kontekst pochodzący od autora pozwala nam najlepiej zweryfikować treść 
wypowiedzi, której mamy nadać znaczenie (oczywiście pod warunkiem, że autor 
działa w sposób uczciwy a nie z zamiarem wprowadzenia nas w błąd). Kiedy na 
gruncie wykładni prawa mamy do czynienia ze sporem (strony inaczej rozumie-
ją przepis będący podstawą sporu), wówczas zachodzi potrzeba poszukiwania 
argumentów na rzecz jednego z tych pozostających w konflikcie rozumień. Aby 
lepiej zrozumieć przepis, wyjaśnić niejasność tekstu prawnego (wieloznaczność, 
nieostrość), potrzebujemy dowodów na intencję prawodawcy. Nie sprosta temu 
zadaniu słownik językowy czy encyklopedia, bo narzędzia te zwyczajnie nie są 
stworzone dla takich celów. Jest wręcz przeciwnie – stworzono je po to by zapre-
zentować możliwie najpełniejszy zbiór użyć danego słowa. Do wykonania zadań 
związanych z wyjaśnieniem i ujednoznacznieniem przepisów znacznie lepiej nada-
ją się więc materiały z procesu legislacyjnego.

Agnieszka Bielska-Brodziak
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Tematyka odsetek nabrała zupełnie 
innego znaczenia dla radców prawnych 
oraz aplikantów radcowskich wraz z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o zmianie ustawy o terminach za-
płaty w transakcjach handlowych, ustawy 
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). W opar-
ciu o powyższe w obrocie prawnym od 
1 stycznia 2016 r. pojawiły się zupełnie 
nowe rodzaje odsetek, a co z tym idzie 
wiele praktycznych wątpliwości doty-
czących stosowania poszczególnych 
rodzajów odsetek, formułowania 
żądań w pozwach czy też treści po-
stanowień umownych regulujących 
stosunki poszczególnych stron w po-
wyższym wymiarze.

Od zmiany mija ponad 1,5 roku i na 
dzień dzisiejszy dysponujemy licznymi 
orzeczeniami, a także opiniami i komen-

tarzami doktryny, dzięki czemu odpo-
wiedź na pojawiające się pytania nie 
niesie ze sobą już tego typu trudności 
jak miało to miejsce w pierwszych mie-
siącach 2016 r. Mimo to nadal wiele 
kwestii wymaga usystematyzowania 
dla lepszego zgłębienia tematyki odse-
tek, a tym samym w przypadku radców 
prawnych jak najlepszego zabezpiecze-
nia interesu klienta.

Artykuł powstał w oparciu o liczne 
komentarze, najnowsze orzecznictwo, 
a także opinie znakomitych praktyków 
w niniejszej materii, m.in. sędziów Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach, którzy 
w trakcie odbywanych praktyk apli-
kanckich udzielali odpowiedzi na poja-
wiające się pytania dotyczące odsetek, 
a radcom prawnym służyli w trakcie 
licznych i cieszących się ogromnym za-
interesowaniem szkoleń.

Arkadiusz Taras
aplikant II roku OIRP Katowice

ODSETKI W ObROCIE PRAWNYM 
UJĘCIE PRAKTYCZNE
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Dążąc do jak najbardziej wyrazistego 
i zrozumiałego zaprezentowania Pań-
stwu tej jakże interesującej i istotnej dla 
każdego radcy prawnego i aplikanta te-
matyki niniejszy artykuł przybierze inny 
niż dotychczas format tekstu podzielo-
nego na konkretne pytanie, a następnie 
odpowiedź na nie. Na marginesie prag-
nę podkreślić, iż artykuł ten odnosić się 
będzie do odsetek w ujęciu wąskim, 
tj. odsetek występujących w ramach 
kodeksu cywilnego oraz ustawy o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlo-
wych, nie poruszając tym samym m.in. 
odsetek za zwłokę od zaległości podat-
kowych.

Jakiego rodzaju odsetki wyróż-
niamy?

Kapitałowe – są to odsetki za ko-
rzystanie z cudzego kapitału uregulo-
wane w kodeksie cywilnym w art. 359. 
Co istotne i często zapominane odsetki 
kapitałowe należną są tylko w sytua-
cji gdy wynika to z czynności prawnej, 
ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji 
innego właściwego organu, np. strony 
w umowie pożyczki wyraźnie posta-
nowią, że za korzystanie z określonego 
kapitału należą się odsetki kapitałowe 
(ustawowe). Odsetki kapitałowe w prze-
ciwieństwie do odsetek za opóźnienie 
nie mają charakteru samoistnego i nie 
występują w sytuacji jeżeli ich wyraźnie 
nie zastrzeżono w drodze czynności 
prawnej, ustawy, orzeczeniu lub decy-
zji. W związku z tym często popełnia-
nym błędem jest formułowanie w żąda-
niu pozwu zapłaty sumy głównej wraz 
z odsetkami ustawowymi mimo, iż brak 
jest prawnego umocowania do tego 

typu roszczeń. Na chwilę obecną od-
setki kapitałowe wynoszą 5 % w skali 
roku. Zgodnie z brzmieniem art. 359 § 
21 maksymalna wysokość odsetek kapi-
tałowych jaka może zostać zastrzeżona 
to dwukrotność wysokości ustawowej 
tj. 10 % w skali roku. Zastrzeżenie wyso-
kości przewyższającej 10 % w skali roku 
nie prowadzi do nieważności lecz skut-
kuje jej obniżeniem do wartości praw-
nie dopuszczalnej zgodnie z treścią art. 
359 § 22 KC.

Niezwykle istotną kwestią, która 
w praktyce nie znajduje swojego zasto-
sowania jest żądanie odsetek kapitało-
wych na podstawie ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych 
(„Ustawa”). Jak już wyżej wspomniałem 
jednym z prawnie dopuszczalnych źró-
deł żądania zapłaty odsetek kapitało-
wych jest ustawa. I tak na mocy Usta-
wy w art. 5 przewidziano możliwość 
żądania zapłaty odsetek kapitałowych 
(ustawowych) w sytuacji jeżeli strony 
danej transakcji handlowej przewidziały 
w umowie termin zapłaty dłuższy niż 
30 dni. W takiej sytuacji wierzyciel może 
żądać odsetek ustawowych po upły-
wie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia 
swojego świadczenia i doręczenia dłuż-
nikowi faktury lub rachunku, potwier-
dzających dostawę towaru lub wykona-
nie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej 
niż do dnia wymagalności świadczenia 
pieniężnego. Na tejże podstawie, jakże 
rzadko wykorzystywanej w praktyce, 
w sytuacji gdy ustalony umownie ter-
min zapłaty przekracza 30 dni oraz gdy 
wierzyciel dopełni pozostałe obowiąz-
ki przewidziane w art. 5 Ustawy, a na-
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stępnie mimo wymagalności roszczenia 
opóźnia się w zapłacie wierzyciel może 
w żądaniu pozwu wnieść o zapłatę od-
setek kapitałowych (ustawowych) oraz 
odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

Za opóźnienie – odsetki te uregulo-
wane są w art. 481 KC. Należne są one 
wierzycielowi w sytuacji gdy dłużnik 
opóźnia się z terminową zapłatą świad-
czenia o charakterze pieniężnym. Jak 
podkreśla orzecznictwo „sam fakt opóź-
nienia przesądza o tym, że wierzycielo-
wi należą się odsetki (…)”. Co istotne, 
a zasadniczo bardzo rzadko stosowane 
w praktyce same odsetki za opóźnienie 
mogą być zastrzeżone także w postaci 
innego świadczenia niż pieniężne. Jak 
wskazano wyżej odsetki za opóźnie-
nie należą się jedynie od zobowiązań, 
w których przewidziane jest świadcze-
nie o charakterze pieniężnym. Obojętne 
jest to, czy zobowiązanie takie ma od 
początku charakter pieniężny (zobo-
wiązanie pieniężne sensu stricto), czy 
stało się takie dopiero z nastąpieniem 
określonego zdarzenia prawnego (w 
wypadku zobowiązania niepieniężnego 
ze świadczeniem pieniężnym). W razie 
braku zastrzeżenia konkretnej wysoko-
ści odsetek za opóźnienia należą się one 
wierzycielowi w wysokości ustawowej, 
tj. na chwilę obecną zgodnie z obwiesz-
czeniem Ministra Sprawiedliwości 7 % 
w skali roku. Wysokość odsetek za opóź-
nienie nie może przekroczyć dwukrot-
ności odsetek ustawowych za opóźnie-
nie, tj. 14 % (odsetki maksymalne).

Za opóźnienie w transakcjach han-
dlowych – odsetki uregulowane w usta-

wie o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. Tego typu odsetki mają 
zastosowanie do znacznie węższego 
kręgu podmiotów, ponieważ odnoszą 
się one wyłącznie do przedsiębiorców 
(w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej) zawierają-
cych umowę, której przedmiotem jest 
odpłatna dostawa towaru lub odpłatne 
świadczenie usługi, jeżeli strony, zawie-
rają ją w związku z wykonywaną działal-
nością (transakcja handlowa). Wysokość 
odsetek ustawowych za opóźnienie 
w transakcjach handlowych odpowiada 
wysokości równej sumie stopy referen-
cyjnej Narodowego Banku Polskiego 
i ośmiu punktów procentowych, tj. 9,5% 
i jest ogłaszana w przeciwieństwie do 
odsetek za opóźnienie dwa razy w roku 
w drodze obwieszczenia Ministra właś-
ciwego do spraw gospodarki. 

Jakie ujemne skutki prawne nie-
sie ze sobą błędne żądanie w po-
zwie zapłaty odsetek kapitałowych 
zamiast odsetek za opóźnienie lub 
odsetek za opóźnienie w transak-
cjach handlowych? 

W praktyce bardzo często spotkać 
się można nadal z formułowaniem żą-
dań przez radców prawnych i aplikan-
tów w postaci: „wnoszę o zapłatę kwoty 
… wraz z odsetkami ustawowymi od 
dnia …” mimo, iż de facto brak pod-
staw do żądania odsetek kapitałowych. 
Tego typu niedokładność może rodzić 
bardzo daleko idące problemy dla po-
woda, zwłaszcza w sytuacji gdy jest on 
reprezentowany przez radcę prawnego. 
Judykatura wprawdzie nie ugruntowała 
jeszcze jednolitej linii orzeczniczej i na 
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dobrą sprawę wynik tego typu błędu 
będzie uwarunkowany od konkretnego 
sędziego rozpoznającego sprawę. Pra-
wo przewiduje trzy dopuszczalne roz-
wiązania powyższego zagadnienia:

Stanowisko liberalne przewiduje do-
konanie odpowiedniej wykładni woli 
powoda na podstawie całości twier-
dzeń zawartych w piśmie i na tejże 
podstawie mimo żądania odsetek kapi-
tałowych sąd orzeknie odsetki za opóź-
nienie lub za opóźnienie w transakcjach 
handlowych.

Stanowisko umiarkowane przewidu-
je uwzględnienie żądania na zasadzie 
określonej w punkcie powyżej, jednak-
że z tą różnicą, iż sąd zasądzi odsetki za 
opóźnienie/za opóźnienie w transak-
cjach handlowych, jednak w wysokości 
odsetek kapitałowych (5% zamiast 7% 
lub 9,5%). Stanowisko to przejawia się 
poprzez treść art. 321 KPC, który prze-
widuje brak możliwości orzekania przez 
sąd ponad żądanie.

Stanowisko formalistyczne przewi-
duje w takiej sytuacji oddalenie po-
wództwa w zakresie odnoszącym się 
do żądania odsetek, co skutkować może 
nie tylko utratą przez powoda należ-
nych odsetek, ale także obciążeniem 
w proporcjonalnym zakresie kosztami 
postępowania. 

Co w sytuacji gdy w pozwie po-
wód żąda odsetek za opóźnienie (art. 
481 KC) mimo ziszczenia się przesła-
nek do żądania odsetek za opóźnie-
nie w transakcjach handlowych?

Poza przytoczeniem rozwiązań ad. 2 
a i b które mogą również i w tej sytuacji 
znaleźć zastosowanie wskazać należy, iż 

judykatura w tym zakresie posiada bar-
dziej zbliżone zapatrywania. A mianowi-
cie w razie błędnego określenia rodzaju 
odsetek w pozwie sąd zasądzi wpraw-
dzie odsetki za opóźnienie w transak-
cjach handlowych, jednak w wysokości 
odsetek z art. 481 KC.

W pierwszym roku obowiązywania 
nowego podziału odsetek w praktyce 
spotkać się również można było z sytu-
acją, w której sąd na posiedzeniu przed 
zamknięciem przewodu sądowego kie-
rował względem powoda pytania o do-
precyzowanie o jakiego rodzaju odset-
ki strona wnosi (m.in. SO w Krakowie). 
Jednak najprawdopodobniej wynikało 
to z faktu powolnego kształtowania się 
świadomości i znaczenia zmian w od-
setkach. Na chwilę obecną tego typu 
sytuacje stanowić będą raczej rzadkość. 

Czy można żądać odsetek za 
opóźnienie w wysokości niższej niż 
ustawowa?

Artykuł 481 KC ma charakter dys-
pozytywny. Żądanie odsetek stanowi 
uprawnienie wierzyciela, który może 
żądać zapłaty odsetek w pełnej ich 
wysokości, bądź to umownie ustalo-
nej, bądź to w wysokości ustawowej 
lub też w wysokości niższej. Co istot-
ne wierzyciel może również ze swego 
prawa do odsetek zrezygnować. Stąd 
strony mogą wyłączyć zastosowanie 
odsetek za opóźnienie w relacjach mię-
dzy nimi, wierzyciel może też umownie 
zrzec się z góry dochodzenia odsetek 
za opóźnienie, o ile nie będzie to w da-
nej sytuacji naruszało innych przepisów 
bezwzględnie wiążących. Możliwość za-
warcia takiej umowy nie narusza art. 58 
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§ 2 KC (nieważność czynności sprzecz-
nej z zasadami współżycia społeczne-
go). W zakresie powstałych już odsetek 
wierzyciel może zrzec się ich umownie 
przez zawarcie z dłużnikiem umowy 
o zwolnienie z długu (art. 508 KC).

Powyższe, ma również zastosowanie 
do pozostałych rodzajów odsetek.

Kiedy można w ramach pozwu 
złożyć dodatkowo żądanie o zapłatę 
rekompensaty za odzyskiwanie na-
leżności w wysokości 40 euro?

Tematyka rekompensaty jest ściśle 
związana z odsetkami za opóźnienie 
w transakcjach handlowych. W związku 
z tym nawiązanie do kwestii rekompen-
saty znajduje w powyższym swoje uza-
sadnienie. Prawo żądania rekompensa-
ty uregulowane zostało w art. 10 ust. 1 
ustawy o terminach zapłaty w transak-
cjach handlowych, który stanowi: „Wie-
rzycielowi, od dnia nabycia uprawnie-
nia do odsetek, o których mowa w art. 
7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od 
dłużnika, bez wezwania, równowartość 
kwoty 40 euro przeliczonej na złote we-
dług średniego kursu euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski ostatniego 
dnia roboczego miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc, w którym świadczenie 
pieniężne stało się wymagalne, stano-
wiącej rekompensatę za koszty odzyski-
wania należności”.

Regulacja ta na chwilę obecną co-
raz częściej jest wykorzystywana przez 
strony powodowe w pozwach. 

O rekompensatę można wnosić wy-
łącznie w sytuacji gdy żądamy odsetek 
za opóźnienie w transakcjach handlo-
wych, a zatem występuje ona wyłącznie 

w stosunkach umownych przedsiębior-
ców w ramach transakcji handlowych. 
Jak podkreśla doktryna prawo żądania 
zasądzenia rekompensaty powstaje ex 
lege od dnia nabycia przez wierzyciela 
uprawnienia do odsetek ustawowych 
za opóźnienie w transakcjach handlo-
wych. Co istotne powstanie roszczenia 
o stałą kwotę rekompensaty kosztów 
odzyskania należności w żaden sposób 
nie jest uwarunkowane powstaniem 
jakiegokolwiek uszczerbku po stronie 
wierzyciela w związku z niewykona-
niem zobowiązania w terminie. Warto 
również podkreślić, iż zgodnie z brzmie-
niem art. 10 Ustawy rekompensata 
przysługuje od każdego świadczenia 
pieniężnego, które stało się wymagalne, 
zatem w sytuacji gdy mamy do czynie-
nia z kilkoma świadczeniami w ramach 
jednego stosunku przysługiwać nam 
będzie prawo żądania 40 euro od każde-
go pojedynczego świadczenia. Przykła-
dowo w ramach stosunku umownego, 
na podstawie którego płatność została 
rozdzielona na dziesięć rat (świadczeń 
pieniężnych) wierzyciel uprawniony bę-
dzie do dochodzenia od dłużnika w po-
stepowaniu sądowym kwoty 400 euro 
(10 x 40 euro) tytułem rekompensaty za 
odzyskiwanie należności.

W przypadku gdy koszty odzyskania 
należności przenoszą stałą rekompensa-
tę kosztów odzyskania należności, wie-
rzyciel na podstawie art. 10 ust. 2 Usta-
wy może żądać zwrotu uzasadnionych 
kosztów odzyskania należności przewyż-
szających równowartość 40 euro. Z całą 
pewnością do tego rodzaju kosztów po-
winno się zaliczać w szczególności kosz-
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ty poniesione przez wierzycieli w związ-
ku ze skorzystaniem z usług prawnika lub 
firmy windykacyjnej.

W oparciu o powyższe, dążąc do 
należytego zabezpieczenia intere-
sów powoda, w stanie faktycznym 
w którym mamy do czynienia ze sto-
sunkiem umownym dwóch przedsię-
biorców, którego przedmiotem jest 
odpłatna dostawa towaru lub odpłat-
ne świadczenie usług, a termin zapła-
ty strony ustaliły przykładowo na 45 
dni żądanie pozwu powinno prezen-
tować się w następujący sposób:

„Na mocy udzielonego mi pełno-
mocnictwa (w załączeniu) wnoszę 
o zasądzenie od pozwanego na rzecz 
powoda:

kwoty…, wraz z odsetkami ustawo-
wymi za opóźnienie w transakcjach han-
dlowych od dnia …. do dnia zapłaty, 

na mocy art. 5 ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych od-
setek ustawowych liczonych od dnia … 
do dnia zapłaty/wymagalności świad-
czenia. (tylko w sytuacji ziszczenia się 
przesłanek opisanych ad. 1a) 

na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych kwoty …..zł stanowiącej 
równowartość 40 euro przeliczonych 
na złote według średniego kursu 
euro ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski ostatniego dnia robocze-
go miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym świadczenie pienięż-
ne stało się wymagalne, stanowiącej 
rekompensatę za koszty odzyskiwa-
nia należności.”

Na marginesie pragnę jedynie za-
uważyć, iż w polskim orzecznictwie 
zasadność żądania zapłaty rekom-
pensaty doczekała się również zdań 
przeciwnych. Sąd Najwyższy na mocy 
uchwały z 11 grudnia 2015 r., III CZP 
94/15, Biul. SN 2015, Nr 12 wskazał, że 
ze względu na dolegliwość sankcji 
opisanej w art. 10 ust. 1 Ustawy rolą 
sądu orzekającego o przyznaniu rów-
nowartości 40 euro jest zbadanie, czy 
w okolicznościach konkretnej sprawy 
wierzyciel nie nadużył swojego pra-
wa podmiotowego. Zatem dopusz-
czalna wydaje się być tym samym 
kontrargumentacja pozwanego ja-
koby żądanie powoda zasądzenia 
rekompensaty stanowiło roszczenie 
sprzeczne ze społeczno-gospodar-
czym przeznaczeniem tego prawa 
lub z zasadami współżycia społecz-
nego (art. 5 KC).

Rekompensata w niniejszym artyku-
le została przedstawiona jedynie w spo-
sób fragmentaryczny opisujący jedynie 
częściowo zagadnienia ściśle związane 
z tym tematem i zasługuje na poświę-
cenie znacznie więcej uwagi w odręb-
nym artykule.

Słowem zakończenia mam nadzieję, 
iż niniejszy artykuł pozwoli Czytelnikom 
kwartalnika Radca.pl choćby w części 
rozjaśnić pojawiające się z całą pewnoś-
cią liczne pytania i wątpliwości związa-
ne z interpretacją przepisów dotyczą-
cych odsetek oraz ich stosowaniem, 
a tym samym ułatwić pracę i podsunąć 
pewne rozwiązania.

Arkadiusz Taras
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Uchwałą Nr 650/X/2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
z dnia 29 maja 2017 r. postanowiono utworzyć Centrum Mediacji przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie prowadzone są czynności w celu 
zorganizowania działalności ośrodka mediacyjnego. Misją Centrum Mediacji jest 
„dobre działanie na rzecz wszystkich prowadzących i rozwiązujących spory za po-
mocą mediacji”, a główne zadanie założonego przez samorząd radców prawnych 
ośrodka mediacyjnego polega na świadczeniu pomocy w rozwiązywaniu konflik-
tów pomiędzy stronami.

Celami statutowymi Centrum Mediacji są:
 – prowadzenie mediacji zarówno na podstawie skierowania przez sąd lub organ admi-
nistracyjny, jak i na podstawie zgłoszeń do mediacji,

 – organizowanie szkoleń dla kandydatów na mediatorów, mediatorów wpisanych na 
listę Centrum Mediacji,

 – propagowanie mediacji,
 – wspieranie alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
 – współpraca ze środowiskami i organizacjami prawniczymi, a także z innymi środowi-
skami w tym przedsiębiorców w celu wspierania i rozwoju mediacji,

 – działania na rzecz zmiany obowiązujących przepisów prawa w kierunku rozwoju me-
diacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

PODSTAWOWE DEFINICJE
Podstawowe definicje związane z mediacją zostały określone w art. 3 Dyrekty-

wy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 
136 str. 3 z późn. zm.):

INFORMACJA O UTWORZENIU CENTRUM 
MEDIACJI PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW 
PRAWNYCH W KATOWICACH

r. pr., mediator Andrzej Wilczyński

r. pr., mediator Krzysztof Malinowski
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Mediacja – oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakte-
rze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony 
sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzy-
stając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez 
strony albo może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa 
członkowskiego.

Mediator – oznacza osobę trzecią, do której zwrócono się o to, aby przeprowa-
dziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny, bez względu na jej 
nazwę lub zawód wykonywany w danym państwie członkowskim oraz sposób jej 
wyznaczenia lub formę, w której zwrócono się do niej o przeprowadzenie mediacji .

ZAKRES ZASTOSOWANIA MEDIACJI
Mediacje coraz częściej stosowane są w sferze stosunków cywilnoprawnych, 

w sprawach karnych (pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa), w sprawach pro-
wadzonych przez organy administracji publicznej, w sprawach dotyczących szero-
ko rozumianego obrotu gospodarczego w tym w zamówieniach publicznych, w 
sprawach z zakresu prawa pracy, rodzinnych, nieletnich, międzynarodowych i in-
nych (np. mediacje szkolne). Wyłączenie stosowania mediacji ma miejsce w tych 
obszarach prawa, w których zawarcie ugody jest niedopuszczalne (np. w sprawach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych art. 4772 KPC) oraz w sprawach cywilnych, w 
których wykluczone jest oparcie wyroku wyłącznie na uznaniu powództwa lub 
przyznaniu okoliczności faktycznych.

ZALETY MEDIACJI
Niewątpliwie za pomocą postępowania mediacyjnego można osiągnąć licz-

ne korzyści, w tym względnie szybko i tanio uzyskać tytuł wykonawczy. Przy-
kład: Klient radcy prawnego udzielił pożyczki w zwykłej formie pisemnej. Pożycz-
kobiorca zwraca się do klienta radcy prawnego o odroczenie terminu płatności 
pożyczki, pożyczkodawca wyraża na to zgodę, jednakże chce się w jakiś sposób 
zabezpieczyć na wypadek braku płatności w terminie. Jedną z form zabezpiecze-
nia może być oczywiście notarialne poddanie się przez pożyczkobiorcę egzekucji 
z art. 777 § 1 pkt 4 KPC, jednakże alternatywnym rozwiązaniem jest zawarcie przez 
strony umowy pożyczki przed mediatorem sądowym ugody, która po zatwierdze-
niu przez sąd stanowi tytuł egzekucyjny (art. 777 § 1 pkt 21 KPC). Jeżeli ugoda pod-
lega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli 
wykonalności (art. 18313 KPC). Poniżej przedstawiamy podobieństwa i różnice wyni-
kające z zastosowania notarialnego poddania się egzekucji i ugody zawartej przed 
mediatorem sądowym. Do oceny czytelnika pozostawiamy wybór optymalnego 
rozwiązania.
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Akt notarialny Ugoda zawarta przed mediatorem

Tytuł wykonawczy: jeżeli nadaje się do 
wykonania w drodze egzekucji po uzyskaniu 

klauzuli wykonalności

Tytuł wykonawczy: jeżeli nadaje się do wykonania w 
drodze egzekucji po uzyskaniu klauzuli wykonalności

Dokumenty: akt notarialny, wniosek o nadanie 
klauzuli wykonalności

Dokumenty: wspólny wniosek stron o przeprowadze-
nie mediacji, umowa o przeprowadzenie mediacji, 

protokół, ugoda zawarta przed mediatorem, 
wniosek o zatwierdzenie ugody

Koszty: taksa notarialna  
(maksymalna stawka od wartości):

do 3.000 zł – 100 zł;
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% 

od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% 

od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% 

od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 

0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł 

+ 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% 

od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej 
jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności 
dokonywanych pomiędzy osobami zaliczo-
nymi do I grupy podatkowej w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku od spadków i 

darowizn nie więcej niż 7.500 zł
(do tego należy doliczyć podatek VAT 23%)

Koszty: wynagrodzenie mediatora  
(z rozporządzenia w sprawach cywilnych)  

– 1% wartości przedmiotu sporu,  
nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł
(do tego należy doliczyć podatek VAT 23%)

Opłata sądowa od wniosku o nadanie 
klauzuli wykonalności: 

50 zł

Opłata sądowa od wniosku o zatwierdzenie ugody 
zawartej w oparciu o umowę o mediację: 50 zł

Termin do nadania przez 
sąd klauzuli wykonalności: 3 dni

Termin do nadania przez 
sąd klauzuli wykonalności: 3 dni 

Nawet w przypadku, gdy już nastąpiło wszczęcie postępowania sądowego, 
to zawarcie w jego toku ugody mediacyjnej wpływa na zmniejszenie kosztów są-
dowych.  Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 1 punkt 2 a ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) 
sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynają-
cego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w 
toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu 
rozprawy. Ponadto warto zwrócić uwagę na uzasadnienie wyroku z dnia 9 stycz-
nia 2015 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (I OSK 2382/13), zgodnie z którym: 
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„Miarkowanie kosztów sądowych w postanowieniu o umorzeniu postępowania 
uzasadnia również wynik postępowania mediacyjnego”, na skutek którego organ 
uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność, 
uwzględniając skargę częściowo”.

W porównaniu do sądowych zmagań pomiędzy stronami spośród wielu zalet 
postępowania mediacyjnego można również wymienić m.in.: 

 zmianę optyki sporu – zamiast konfrontacji próba wspólnego rozwiązania 
sporu na zasadzie win-win, dążenie do maksymalnie optymalnego rozwiązania dla 
obydwu stron, a nawet do otwarcia nowych przestrzeni współpracy,

elastyczność postępowania z możliwością objęcia ugodą większego zakresu 
relacji pomiędzy stronami niż zakres zawisły np. przed sądem, 

współpracę mediatora – osoby profesjonalnej, życzliwej i neutralnej wobec 
obydwu stron,

mniejszy poziom stresu dla stron,
dobrowolność, bezstronność, neutralność i poufność postępowania.

Z uwagi na wielość korzyści wynikających z mediacji proponuje się i zaleca sto-
sowanie klauzul mediacyjnych w zawieranych umowach o treści jak poniżej, lub 
podobnej:

„§ 1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią zwią-
zanego, odnoszącego się również do jej istnienia, ważności lub rozwiązania, stro-
ny zobowiązują się do skierowania sporu do rozwiązania w drodze mediacji przez 
mediatora Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowi-
cach zgodnie z Regulaminem Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Katowicach obowiązującym w dniu złożenia wniosku o mediację.

§ 2. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie 
mediatora i jego wydatki) strony będą ponosić w równych częściach. Powyższe nie 
dotyczy kosztów ponoszonych przez same strony w związku z mediacją (przejaz-
dy, utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, 
utracone korzyści itp.), które każda strona ponosi we własnym zakresie.

§ 3. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym przez strony, 
każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie do właściwego sądu.”.

Krzysztof Malinowski
Andrzej Wilczyński
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W dniu 14 czerwca 2017r. Parlament 
Europejski oraz Rada Unii Europejskiej 
przyjęły Rozporządzenie w sprawie 
transgranicznego przenoszenia na rynku 
wewnętrznym usług online w zakresie 
treści Dz. Urz UE L 168/1 z 30 czerwca 
2017r. Jest to kolejny akt prawny, mający 
na celu ochronę praw konsumenta1. 

Cel i zakres rozporządzenia 
Podstawowy cel regulacji został okre-

ślony w art. 1 rozporządzenia wprowa-
dzając wspólne podejście Unii do trans-
granicznego przenoszenia usług online 
w zakresie treści poprzez zapewnienie 
abonentom przenośnych usług online 
w zakresie treści, które są świadczone 
zgodnie z prawem w państwach człon-
kowskich ich zamieszkania, możliwości 
dostępu do tych usług i korzystania z nich, 
kiedy czasowo obecni są w państwie 
członkowskim innym niż państwo człon-
kowskie ich zamieszkania, w tym samym 

1  W zakresie usług on-line należy pamiętać 
o dyrektywie 83/2011 – dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie praw konsu-
mentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/
EWG i dyrektywę 1999/44/WE. Szerzej B. Kacz-
marek Templin, P. Stec, D. Szostek (red) Ustawa 
o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wy-
ciąg). Komentarz, Warszawa 2014, str. 3 i nast.; 
M. Namysłowska, D. Lubasz (red) Ustawa o pra-
wach konsumenta, Warszawa 2015, str. 5 i nast. 

zakresie i na tej samej liczbie urządzeń 
oraz dla tej samej liczby użytkowników, 
z tym samym zakresem funkcjonalności 
i to bez nakładania jakichkolwiek dodat-
kowych opłat (art. 3 ust. 2), i z tym samym 
zakresem funkcjonalności. Niedopusz-
czalne jest ograniczenie możliwości funk-
cjonalności nie tylko treści ale także usługi 
świadczonej online dotyczącej treści. 

Rozporządzenie dotyczy „usług on-
line w zakresie treści” – co jest nowym 
pojęciem w prawie konsumenckim. 
Przez „usługę online w zakresie treści” 
należy rozumieć usługę w rozumieniu 
art. 56 i 57 TFUE (czyli usługi wykonywa-
ne zwykle za wynagrodzenie w zakresie 
jakim nie są objęte postanowieniami 
o swobodnym przepływie towarów, ka-
pitału i osób), którą dostawca świadczy 
abonentom zgodnie z prawem w pań-
stwie członkowskim ich zamieszkania na 
uzgodnionych warunkach i online. Która 
jest przenośna i która jest: audiowizualną 
usługą medialną zgodnie z definicją art. 
1 lit. a dyrektywy 2010/13/UE lub która 
jest handlowym przekazem audiowizu-
alnym. „Usługą online w zakresie treści” 
jest także usługa odpłatnego dostępu 
do muzyki, filmów, obrazów ale także 
całe transmisje dokonywane przez orga-
nizacje nadawcze. 

TRANSGRANICZNE 
PRZENOSZENIE USŁUG ON-LINE 
W ZAKRESIE TREŚCI

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek 
Szostek-Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
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Ustawodawca ograniczył się w rozpo-
rządzeniu tylko do usług „przenośnych”, 
która oznacza cechę usługi online w za-
kresie treści pozwalającą abonentom na 
skuteczny dostęp do usługi online w za-
kresie treści i korzystanie z niej w państwie 
członkowskim ich zamieszkania, bez ogra-
niczenia do określonej lokalizacji. 

Zakres podmiotowy rozporządzenia 
jest ograniczony do abonentów, czyli każ-
dego konsumenta, który na podstawie 
umowy o świadczenie usługi online w za-
kresie treści zawartej z dostawcą, niezależ-
nie od tego, czy za odpłatnością w formie 
pieniężnej czy bez odpłatności w formie 
pieniężnej, jest uprawniony do dostępu 
do takiej usługi i korzystania z niej w pań-
stwie członkowskim zamieszkania. 

Dostawca nie może rekompenso-
wać sobie świadczenia transgraniczne-
go usługi online dotyczącej treści pod-
wyższeniem lub dodatkową opłatą. Nie 
można także w żaden inny sposób dys-
kryminować abonentów, np. poprzez 
obniżenie jakości świadczenia usługi on-
line (np. słabsza jakoś obrazu, szybkość 
transferu danych itd.), chyba że między 
dostawcą a abonentem wyraźnie to zo-
stało uzgodnione. Inaczej ujmując abo-
nenci powinni mieć dostęp do usług on-
line w zakresie treści w taki sam sposób, 
w jaki odbywa się to w kraju (państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania). 
Problem jednakże może polegać na 
tym, iż lokalnie w miejscu przebywania 
abonenta poza miejscem zamieszkania 
lokalny dostęp online może znacznie 
odbiegać od jakości dostępu w miejscu 
zamieszkania. Nałożenie na dostawcę 
obowiązku utrzymania usługi mimo 

gorszego dostępu mogłoby narazić do-
stawcę na duże koszty. Dlatego w rozpo-
rządzeniu nie nakłada się obowiązku za-
pewnienia przez dostawcę jakości usług 
na poziomie przewyższającym poziom 
dostępny w ramach lokalnego dostępu 
online wybranego przez abonenta pod-
czas czasowej obecności w innym pań-
stwie członkowskim, chyba że dostawca 
wyraźnie gwarantuje określoną jakość 
świadczenia usług abonentom czaso-
wo przebywającym w innym państwie 
członkowskim. Wówczas jest on związa-
ny swoim zapewnieniem. 

Regulacja Rozporządzenia 2017/1128 
w bardzo ciekawy sposób, nawiązujący 
do tradycyjnych reguł obowiązywania 
prawa autorskiego i jego ochrony, jed-
nocześnie uwzględniający nowoczesne 
narzędzia komunikowania się ale także 
potrzeby konsumentów i rozwój tech-
niczny, rozwiązuje problem transgranicz-
nego świadczenia usług dotyczących 
treści. W art. 4 wprowadza się regulację 
odnoszącą się do miejsca świadczenia 
usługi online w zakresie treści, uzyskania 
dostępu do takich usług i korzystania 
z nich. Uznaje, się że świadczenie usłu-
gi online w zakresie treści na podstawie 
rozporządzenia na rzecz abonenta, który 
jest czasowo obecny w państwie człon-
kowskim, jak również dostęp do usługi 
i korzystanie z niej przez abonenta ma 
miejsce wyłącznie w państwie człon-
kowskim zamieszkania abonenta. Usługa 
jest zgodna z prawem, jeżeli zarówno 
świadczenie usługi online w zakresie tre-
ści jak i dostęp do niej odbywa się zgod-
nie z prawem w państwie członkowskim 
zamieszkania. 
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Nie określono w rozporządzeniu cza-
su przez jaki dostawca ma świadczyć 
usługę dotyczącą treści abonentowi do 
innego państwa członkowskiego, ani 
użytego w art. 3 pojęcia „czasowo obec-
ny w danym państwie członkowskim”. 
Z brzmienia art. 5 dotyczącego weryfi-
kacji państwa członkowskiego wynika, 
iż usługa powinna być świadczona przez 
cały okres, na jaki została zawarta umo-
wa, a więc nie tylko w odniesieniu do 
krótkich, zagranicznych pobytów. Do-
stawca zgodnie z art. 5 ma prawo a na-
wet obowiązek weryfikowania państwa 
członkowskiego zamieszkania abonenta, 
jednakże może tego dokonać tylko przy 
zawieraniu umowy lub jej przedłużaniu. 

W trakcie umowy, jeżeli dostawca 
ma uzasadnione wątpliwości dotyczą-
ce państwa członkowskiego zamieszka-
nia w okresie obowiązywania umowy 
o świadczenie usługi online w zakresie 
treści, może on ponownie dokonać wery-
fikacji państwa członkowskiego zamiesz-
kania abonenta zgodnie z ust. 1, jednakże 
w takim przypadku jako jedyny środek 
weryfikacji może być stosowane spraw-
dzenie adresu IP, a dane uzyskane poprzez 
zastosowanie tego środka, gromadzone 
są wyłącznie w formacie binarnym. 

Często umowy licencyjne zawierane są 
na wiele lat pomiędzy dostawcami usług 
online w zakresie treści oraz podmiotów 
praw autorskich lub praw pokrewnych. 
W większości z nich wprowadzone są 
klauzule uniemożliwiające świadczenie 
usług transgranicznych. Ustawodawca 
europejski wprowadził, począwszy od 20 
marca 2018 r. bezskuteczność postano-
wień umownych sprzecznych z regula-

cjami rozporządzenia (art. 7) także w od-
niesieniu do umów zawartych przed datą 
rozpoczęcia jego stosowania, również 
w odniesieniu do praw nabytych wcześ-
niej przez dostawcę. Rozporządzenie ma 
zastosowanie bez względu na prawo 
właściwe wybrane w umowie pomiędzy 
dostawcą oraz podmiotami prawa autor-
skiego lub praw pokrewnych. 

Podsumowanie 
Rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2017/1128 z dnia 14 czerwca 
2017r. w sprawie transgranicznego prze-
noszenie na rynku wewnętrznym usług 
online w zakresie treści, stanowi bardzo 
ciekawe rozwiązanie łączące tradycyjne re-
guły terytorialnego obowiązywania praw 
autorskich i praw pokrewnych, nowo-
czesnych środków komunikacji, a przede 
wszystkim dostępu do tychże treści oraz 
mobilności konsumentów UE. Ma ono 
wpłynąć na polepszenie konkurencyjności, 
poprzez wspieranie innowacyjności usług 
online w zakresie treści i zwiększanie ich 
atrakcyjności dla konsumentów. Formuła 
rozporządzenia, jako narzędzia wprowa-
dzenia prawa jest jak najbardziej słuszna, 
ze względu na bezpośredniość stosowania 
w państwach członkowskich, jednolitość 
ale także pierwszeństwo przed krajowym 
porządkiem prawnym. Nie zmienia się 
przy tym reguł udzielania licencji na prawa 
ani nie zobowiązuje podmiotów praw ani 
dostawców do renegocjowania umów 
(motyw 36 preambuły). Jest to ciekawe 
i z punktu widzenia konsumenta bardzo 
korzystne rozwiązanie prawne, uchylające 
kolejną barierę prawną dotyczącą swobo-
dy przepływu usług w UE. 

Dariusz Szostek 

KTO NIE KLIKA, TEN UMIERA
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DEMOKRACJA TO RZĄDY  
CZY TYRANIA WIĘKSZOŚCI?

Dr hab. Tomasz Kubalica

W demokracji żyje się wygodniej, 
łatwiej i milej. Demokracja dzięki wol-
nemu handlowi i możliwość nieskrę-
powanego rozwoju osobistego sprzy-
ja dobrobytowi społecznemu, ale 
także – dzięki rządom prawa – gwa-
rantuje równość i sprawiedliwość oraz 
– przez możliwość wyrażania własnej 
opinii – przybliża do prawdy. Społe-
czeństwa demokratyczne na ogół nie 
prowadzą między sobą wojen. Czy tak 
jest na pewno?

Często powtarza się, że z historyczne-
go punktu widzenia demokracja najlepiej 
zabezpiecza społeczeństwo przed tyranią 
jednostki, choć można znaleźć przykłady 
historyczne, które temu przeczą tak jak 
na przykład demokratyczne dojście do 
władzy Adolfa Hitlera w Niemczech. Pyta-
nie jednak, czy tyrania jednostki (wodza) 
jest jedynym niebezpieczeństwem, jakie 
niesie demokracja? Istnieje bowiem inny 
rodzaj tyranii nie mniej niebezpieczny niż 
kult jednostki taki jak tyrania większości. 
Jeżeli demokracja realizuje niemoralną i 
niesprawiedliwą wolę na przykład rasi-
stowskiej, nacjonalistycznej lub religian-

ckiej większości, to zamienia się ona w 
totalitarny koszmar. Swój demokratycz-
ny wyraz znajdują wtedy żywione przez 
większość takie czy inne uprzedzenia. 
Źródłem tyrani większości może być rów-
nież pospolita ignorancja taka, jaka stoi za 
decyzją o zniszczeniu dziewiczej puszczy, 
ostatniego naturalnego lasu na kontynen-
cie europejskim przez władzę mającą de-
mokratyczną legitymację.

Uprzedzenia i ignorancja ściśle wiążą 
się z podstawową cechą demokracji jaką 
jest opisane przez Alexisa de Tocqueville’a 
umasowienie kultury. Demokracja po-
woduje z jednej strony ujednolicenie wy-
znawanych przez większość standardów 
kultury i moralności, ale dokonuje się to w 
wyniku ich narzucenia nieuczestniczącej w 
decydowaniu mniejszości. Demokratyczna 
większość liczy się bardziej z opinią telewi-
zyjnego celebryty lub charyzmatycznego 
duchownego niż uznanego naukowca. 
Wyższe walory intelektualne, artystyczne i 
moralne przegrywają z masowym gustem 
lub religijnym obłędem. Kulturowo wartoś-
ciowe dobra zostają wyśmiane i strywiali-
zowane jak na przykład filozofia.
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Demokratyczne umasowienie kultury 
wpływa przede wszystkim na jakość poli-
tyki. Wybrany przez demokratyczną więk-
szość parlament powołuje rząd, którego 
skuteczność działań mniej lub bardziej za-
leży od układu sił w parlamencie. Taki rząd 
z istoty nie może być zbyt skuteczny. Jego 
ograniczenia uwidaczniają się zwłaszcza 
w sytuacji kryzysowej, gdy potrzebne jest 
szybkie i sprawne działanie. Wtedy do 
głosu dochodzą wszystkie słabości demo-
kracji. Taki rząd, zamiast podjąć najlepszą 
możliwą decyzję na podstawie wiedzy 
eksperckiej, musi wziąć udział w karna-
wale politycznych przepychanek. To nie 
tylko spowalnia jego działania, ale co naj-
gorsze każe brać pod uwagę opinię wpły-
wowych ignorantów, którzy cynicznie i 
bez skrupułów wykorzystują sprzyjającą 
okoliczność do publicznego zaistnienia z 
ich intelektualnie słabym, lecz politycznie 
nośnym przekazem. Kolejnym czynni-
kiem osłabiającym rządy demokratyczne 
jest cykl wyborczy, który powoduje, że w 
okresie przedwyborczym rządzący unikają 
podejmowania słusznych, ale niepopular-
nych decyzji. Z tego powodu rząd demo-
kratyczny jest skazany na wyznaczone ka-
lendarzem wyborczym działania doraźne 
lub krótkoterminowe.

Nadmiar demokracji może prowadzić 
do przemocy i nienawiści. Brak wystarcza-
jąco dużej i stabilnej większości doprowa-
dzić może do eskalacji i tak zwykle jakoś-
ciowo słabej debaty politycznej, w której 
znaczenie odgrywają najniższe odpo-
wiadające masowym gustom standardy 
oparte na możliwie najprostszych liniach 
politycznego podziału przebiegających 
według kryteriów narodowości, wyznania 

religijnego, płci lub orientacji seksualnej. 
W tyrańskiej demokracji „słuszności” nie 
dowodzi się za pomocą siły argumentów, 
których najczęściej brakuje, lecz – argu-
mentem siły większości. W taki sposób 
większościowa tyrania zdobywa lub za-
chowuje zdobytą władzę polityczną bez 
względu na koszty moralne i kulturowe.

Realnym zagrożeniem ze strony demo-
kracji jest znana nam z ław naszego Sej-
mu i Senatu stronniczość i partyjniactwo, 
kiedy obie strony demokratycznego spo-
ru politycznego, czyli większość i mniej-
szość, okopują się w swoich stanowiskach 
i forsują je bez względu na okoliczności 
przyjmując, że jakiekolwiek odstępstwo 
stanowi wyraz ich słabości. W ten sposób 
większość, która ma wpływ na władzę, 
przeprowadza swoje ustawy bez względu 
na jakikolwiek nawet uzasadniony sprze-
ciw a mniejszościowa opozycja wetuje dla 
zasady wszystkie propozycje rządu. Obie 
strony tak naprawdę kierują się fałszywym 
przekonaniem, że jakiekolwiek przyznanie 
racji przeciwnej stronie sporu stanowi wi-
domą oznakę ich politycznej słabości, ale 
to dowodzi jedynie ich słabości intelektu-
alnej. Konsekwencją takiego sztywnego 
trzymania się przekonań własnej partii sta-
nowi zaprzepaszczenie tego waloru de-
mokracji, jakim jest możliwość szerokiego 
kompromisu uwzględniającego również 
interesy przeciwnych stron.

Decyzje podejmowane w demokra-
tyczny sposób mają z założenia oddawać 
preferencje wyborców. Pytanie jednak, 
czy wyborcy kierują się racjonalnymi zało-
żeniami? Pomijając omówiony wynikający 
z masowości demokracji aspekt obniżenia 
standardów moralnych i intelektualnych, 
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należy zwrócić uwagę na to, że pragnienia 
wyrażone w głosowaniu wcale nie muszą 
być racjonalne i faktycznie często są irra-
cjonalne. Problem ten najpełniej ujawnia 
się w referendach, które stanowią zachwa-
laną formę demokracji bezpośredniej, ale 
towarzyszy również demokracji przedsta-
wicielskiej. Z reguły wyborom towarzyszy 
jakiś rodzaj dyskusji, w której pojawiają się 
zwolennicy i przeciwnicy określonego roz-
wiązania czy konkretnej frakcji politycznej, 
których głosy mniej lub bardziej się rów-
noważą. Zaangażowani zwolennicy lub 
przeciwnicy, chociaż wyrażają przeciw-
stawne oceny, to jednak zwykle posiadają 
jakieś pojęcie o przedmiocie sporu oraz 
argumenty za i przeciw. Ze względu na 
to, że głosy zwolenników i przeciwników 
zwykle się równoważą, to tak zwanym ję-
zyczkiem u wagi stają się niezdecydowani, 
którzy najczęściej albo nie zastanowili się 
nad rozstrzyganą kwestią, albo nie posia-
dają odpowiednich kwalifikacji intelektu-
alnych, żeby tego dokonać. Przełomową 
decyzję podejmują zatem osoby niezde-
cydowane pod wpływem irracjonalnego 
impulsu. Zgodnie z zasadami demokracji 
niebagatelny wpływ na istotne rozstrzyg-
nięcia mają irracjonalni wyborcy, dla któ-
rych czołowym argumentem staje się 
kolor koszuli, krawata i inne drugorzędne 
cechy kandydata lub zwolennika określo-
nej opcji politycznej.

Istnieje jeszcze jedno zagrożenie dla 
jednostki, które niesie demokracja, a wiąże 
się ono paradoksalnie z dobrobytem i wie-
lorakimi możliwościami wyboru. W demo-
kracji żyje się względnie łatwo i wygodnie. 
Dlatego łatwo wypowiadać niczym nie-
uzasadnione opinie, bo wolność słowa 

to fundament demokracji. To powoduje 
jednak, że pogrążonej w bezkrytycznym 
samozadowoleniu jednostce niestety nie-
łatwo jest podjąć autentyczne wyzwanie 
pracy intelektualnej. W demokracji jest 
trudniej niż w państwie autorytarnym lub 
totalitarnym określić, co jest dobre a co 
złe, kto jest wrogiem a kto przyjacielem. 
Paradoksalnie właśnie życie w dyktaturze 
jest bliższe podstawowych wartości, któ-
re wybieramy lub odrzucamy, aczkolwiek 
najczęściej nie jest szczęśliwe, a może być 
również tragiczne. Nie oznacza to, że w 
demokracji nie można podejmować am-
bitnych wyzwań, ale nie jest to łatwe nie 
tylko z powodu braku samej motywacji 
do podejmowania ciężarów, lecz również 
z braku filozoficznej mądrości, jakie wy-
zwania warto w życiu podjąć.

I dlatego można zgodzić się z Winsto-
nem Churchillem, że „demokracja jest naj-
gorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszyst-
kich innych form, których próbowano od 
czasu do czasu”. To można rozumieć w ten 
sposób, że demokracja jest najlepszym 
znanym sposobem sprawowania władzy, 
ale po rozpatrzeniu przedstawionych jej 
wad okazuje się, że jej doskonałość jest 
mocno ograniczona. To nie oznacza, że na-
leży odrzucić taki sposób organizacji wła-
dzy. Można próbować ograniczyć wpływ 
jej złych stron, a jednym ze sposobów jest 
trójpodział władzy, który systemowo za-
pobiega tyranii. Podział władzy wprowa-
dza wprawdzie składnik niedemokratycz-
ny, ale zmniejsza podatność demokracji na 
niebezpieczeństwo tyrani ludu, o ile jest 
skuteczny.

Tomasz Kubalica
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WIEDZA  UŻYTECZNA  
I MAŁO  UŻYTECZNA

Kwerenda informacji w dzisiejszych czasach wydaję się łatwa i przyjemna – wystarczy kilka-
krotnie „kliknąć” i już mamy wszystko czego poszukujemy. Dawniej należało sięgnąć do stosow-
nych encyklopedii i słowników bądź poszukać w podręcznikach – oczywiście drukowanych – a 
dziś wszystko mamy na serwerze lub w „chmurze”. Łatwo, szybko, przyjemnie i bezstresowo ( o 
ile, mamy oczywiście  dostęp do sieci Internet i odpowiednio szybkie łącze) – przy założeniu, iż 
umiemy korzystać z komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. 

Jak „powszechnie wiadomo” praca radcy prawnego, to w dużej części poszukiwanie infor-
macji a następnie ich przetwarzanie – niektórzy ograniczają się do „wklejania”, co z pewnością 
przetwarzaniem1 nie jest. Poszukiwanie informacji może przebiegać różnymi drogami – niektó-
rzy ufają tylko własnej pamięci, sięgając do  „szarych komórek” inni weryfikują wiedzę w oparciu 
o słowo „zapisane”, czy to w formie „papierowej” czy też elektronicznej2.

Kiedyś istniał tylko zapis na „papierze” stąd wielość różnego rodzaju samouczków, podręcz-
ników, poradników, słowników czy innych „bryków” przydatnych prawnikom – praktykom, 
bądź też innym osobom zajmującym się szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

Porządkując w ostatnim czasie domową bibliotekę natrafiłem na opracowanie „Słownik 
wyrazów i wyrażeń handlowych” zebranych przez A.J. Wiśniakowskiego3. Oczywiste jest, iż nikt 
rozsądnie myślący po stu pięciu latach (105 lat !!!) od publikacji nie pisze  recenzji książki – tym 
niemniej – pomimo, że autor ani wydawca nie mogą podnieść kontrargumentów, czy zmienić 
tekstu kolejnego wydania – może warto przyjrzeć się określeniom, które w owym czasie (tj. w 
1912 roku) wymagały jednoznacznego wyjaśnienia czy zdefiniowania. Trzeba też zastanowić 
się, czy wielu z nas jest w stanie podać równie zwięzłe i jasne definicje jak uczynił to autor tego 
słownika. 

1 Równie „powszechnie wiadomo”, iż problem ten dotyczy nie tylko poszczególnych radców 
prawnych, lecz także adwokatów i o zgrozo (!!!) robią to też niektórzy przedstawiciele „szczególnej 
kasty” wklejając znaczne fragmenty do uzasadnień swoich orzeczeń. Z drugiej strony patrząc, jeśli 
mamy „dobre” uzasadnienie, to szkoda aby zostało   wykorzystane tylko w jednej sprawie …

2  Są też i tacy prawnicy (a także nie-prawnicy, w przypadku pracowników administracji pub-
licznej), którzy wiedzy swej nie weryfikują, tylko czerpią ją wprost od „wujka Google” (i to jest ich 
jedyny autorytet prawniczy!) – bez niego nie istnieją w swoim zawodzie. Tylko nie zawsze jest to 
wiedza oparta na prawdzie lub aktualna, a co do jej jakości nie warto się chyba wypowiadać… 

3  wydany nakładem M. Arcta (Warszawa, ul. Ordynacka 3) w Warszawie w 1912 roku. 
Słownik ten liczy sobie wraz z „Dopełnieniem” 309 stron.
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Należałoby tu dodać, iż książka ukazała się w ramach serii „Książki dla wszystkich”. Aby nie 
utrudniać czytelnikom percepcji tekstu, pisownię dostosowałem do aktualnie (współcześnie) 
obowiązującej.

Co wymagało zdefiniowania
Wiele określeń nie znajduje dziś zastosowania w obrocie handlowym (gospodarczym) np.: 

antałek - zgodnie ze słownikiem, jest to baryłka 6-garncowa używana przeważnie do piwa; 
fargot  - ładunek ważący 75 kilogramów, taką nosi nazwę w Belgii; qadrupie  - złota moneta 
meksykańska równa ówczesnym 30 rublom i 58 kopiejkom; setka – miara ilościowa np. setka 
skór – 104 sztuki; setka wielka - to 120 sztuk czy też wiadro – rosyjska miara do płynów rów-
na 1/40 beczki tj. 10 sztofom albo krużkom, co jest równe 100 czarkom, co stanowi 12,299 
litra czyli 3,075 garnca. Łatwo więc można wyliczyć – nie sięgając przy tym do innych definicji 
zawartych w cytowanym słowniku, ile wynosiła objętość czarki czy garnca. Oczywiście niektó-
re miary czy wagi nie znajdują dziś powszechnego zastosowania w umowach handlowych, 
jednakże nie jest wcale powiedziane, iż się z nimi nie zetkniemy.

Kolejną grupę stanowią skróty, dziś w zasadzie nie spotykane a ich zapis miał duże znacze-
nie np.: Ev. – ewentualnie; E.v. – zwykłe zastrzeżenie wpływu należności (skrót z j. niemieckiego 
Eingang vorbehalten); e/v – w miejscu (skrót od francuskiego en ville) czy P.P. – zamiast tytu-
łów i wstępu na okólnikach handlowych (skrót od Praemissis praemittendis); skrót P.P. użyty na 
depeszach międzynarodowych znaczył: posłaniec zapłacony; P.p. – strona, kolumna (pages); 
P.p lub p.p. – z pełnomocnictwa (per procura).

Inne skróty mają dziś zupełnie inne znaczenie np.: O.K. – bez kosztów (skrót niemieckiego 
zwrotu ohne Kosten) czy V.C. – wasz rachunek (vostro conto). 

Niektóre z zawartych w słowniku definicji warto ( a nawet trzeba) odnieść do naszych cza-
sów, przykładowo: „Lichwa – pożyczanie pieniędzy na bardzo uciążliwych warunkach dla bio-
rącego pożyczkę; nadmierny procent od pożyczki. U nas, obecnie wolno brać najwyżej 12%, za 
pobranie większego % odpowiednio udowodnionego, ciąży odpowiedzialność kryminalna.” 
Gdyby zastosować  ten standard dzisiaj, to nie wiem czy bankierzy (bankowcy ???) byliby za-
dowoleni …

Inne określenie to „Kolenda lub kolęda – podarki lub gratyfikacje wigilijne albo nowo-
roczne, dawane przez właściciela współpracownikom”. Dzisiaj w niektórych firmach pracowni-
cy dostają „rybowe” albo „karpiowe”, co jedynie pośrednio wiąże się z nadchodzącymi Święta-
mi i Nowym Rokiem …

Można też porównać ówczesne i dzisiejsze standardy w zakresie wydawało by się uniwer-
salnym. I tak zgodnie ze słownikiem: standardowe srebro – srebro próby 222/249; standar-
dowe złoto – złoto 22-karatowe i standardowy dolar – to północno- amerykańska moneta 
srebrna  o wartości ówczesnego 1 rubla i 94 kopiejek.

Zdefiniowano także taką miarę jaką była beczka odróżniając: beczkę morską – jako miarę 
ładunków okrętowych ważącą 1000 kg; beczkę rosyjską równą 40 wiadrom; beczkę pol-
ską zawierającą 25 garncy a także beczkę śledzi – około 800 sztuk. 
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Podobnie jest  z funtem (jako jednostką wagi) – i tak mamy: funt angielski – 0,453 kg tj. 
1,108 funta rosyjskiego; funt aptekarski - 7/8 funta handlowego; funt austriacki – 0,56 kg; 
funt duński – 0,50 kg; funt niemiecki – 0,50 kg; funt norweski – 0,498 kg; funt polski – 
0,405 kg; funt rosyjski handlowy – 0,409 kg. 

Przykłady można oczywiście mnożyć bawiąc się nie używanymi dziś wyrazami i wyrażenia-
mi i patrząc z politowaniem i wyższością na żyjących w owym czasie ludzi parających się „han-
dlowymi zawodami”. Pamiętać jednak należy, iż szereg używanych dziś biznesowych określeń, 
także zniknie za kilka lub kilkanaście lat. 

Wyrazy i wyrażenia potoczne
Omawiany słownik zawiera także definicje wyrazów i wyrażeń używanych w języku 

potocznym, jednak autor skupia się nad ich znaczeniem w kontekście prowadzonej - przez 
ewentualnych czytelników – działalności handlowej. Słownik ma więc wyjaśnić znaczenie 
słów o etymologii związanej z innymi językami. Ma to ułatwić osobom korzystającym ze 
słownika zrozumienie otrzymanego tekstu czy wypowiedzi kontrahentów w toku prowa-
dzonych rozmów. 

Dowiadujemy się więc, iż: egzystencja to istnienie, byt, dostateczne środki 
utrzymania; formalista to obserwujący ściśle przepisy i formy zewnętrzne; gabi-
net – pokój do przyjmowania interesantów lub do czynności zawodowych wy-
magających skupienia umysłu i względnego spokoju; gablotka – oszklona szafka, 
służąca do wystawiania towarów okazowych; koloborator (dzisiaj powiedzieli-
byśmy „kolaborant” – jednak, to określenie ma w naszym kraju  negatywny wy-
dźwięk) – współpracownik; semestr – półrocze, sześć miesięcy tj. okres czasu, w 
którym przeważnie zamykają się rachunki bieżące procentowe; urlop – zwolnie-
nie na pewien czas od czynności obowiązkowych (warto tu zauważyć, ze słowem 
urlop nie łączy się „wypoczynku”).

Osoby nie mające przygotowania handlowego (dziś powiedzielibyśmy biznesowego) 
mogą się dowiedzieć na czym polega  „symetryczne mnożenie – ułatwiony sposób mno-
żenia, w którym nie wypisuje się częściowych iloczynów, powstających z pomnożenia której-
kolwiek  cyfry mnożnika przez mnożną, lecz od razu wypisuje się sumę ogólną, co znakomicie 
skraca robotę, zwłaszcza gdy mnożna i mnożnik  składają się z 3 do 4 cyfr”. 

Są także definicje, których rozwinięcie  zawiera użyteczne wskazówki np. „witryna – szafa 
oszklona lub okno wystawowe zamknięte szczelnie aby się towar nie kurzył”. To wyjaśnia w 
sposób jasny i zrozumiały jaka ma być witryna i dlaczego właśnie taka.

Była to więc z pewnością „książka dla wszystkich” zarówno dla praktykantów („uczeń naby-
wający wiadomości zawodowe przy wykonywaniu odnośnych czynności tego zawodu” – tak 
definiuje to cyt. słownik) jak i członków dyrekcji  dużych koncernów czy właścicieli małych firm 
rodzinnych.  Każda z tych osób mogła korzystać ze słownika na odpowiednim dla wykonywa-
nych czynności poziomie – jedni aby przyswoić sobie stosowne słownictwo, inni po to aby 
sprawdzić wyliczenie czy użyte w korespondencji handlowej (kupieckiej) słownictwo.

WITRYNA MYŚLI
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Większości podanych wyżej informacji trudno byłoby znaleźć dzisiaj w Internecie podob-
nie jak i innych definicji podanych w słowniku, bowiem nie wszystko zostało skopiowane czy 
zeskanowane.4 

Pomimo, iż dzisiaj wydanie  podobnego słownika „dla wszystkich” nie powinno stanowić 
większego – a właściwie żadnego – problemu, to moim zdaniem brak jest na naszym rynku 
wydawniczym takiej uniwersalnej publikacji. Mamy albo napisane hermetycznym językiem 
publikacje skierowane do określonych grup zawodowych: prawników, ekonomistów, księgo-
wych itd. albo książki czy broszury, które powielają teksty ustaw i do niczego nie są przydatne 
albowiem nie podają nawet źródeł prawa skąd je przepisano. Są też publikacje, które tak na-
prawdę niczego nie wyjaśniają i w niczym nie pomagają w prowadzeniu małego, rodzinnego 
biznesu. Są też i takie, które są wręcz szkodliwe – opierają się na nieaktualnych przepisach, a są 
sprzedawane jako „najnowsze wydania”.

Weźmy prosty przykład – w dzisiejszym obrocie gospodarczym posługujemy się podobnie 
jak przed pierwszą wojną światową (wtedy został wydany słownik) wekslem czy czekiem. Pub-
likacje przybliżające to zagadnienie przeznaczone dla małych przedsiębiorców albo posługują 
się językiem niezrozumiałym dla odbiorcy, co wymaga konsultacji z radcą prawnym lub adwo-
katem albo też są tak infantylne, iż do niczego mu się nie przydadzą, bowiem nic nie wyjaśniają. 

Owszem, są też publikacje, które są jasno i łatwo napisane i mogą być przydatne w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ale dotyczą zazwyczaj jednego z wycinkowych zagadnień. 
Brak jest natomiast użytecznego słownika czy innego kompendium wiedzy, przydatnego w 
„w codziennym życiu” drobnemu (mikro- czy mini-) przedsiębiorcy. 

Zdaję sobie sprawę, iż mogę narazić się na zarzut, że taki słownik/podręcznik  może ode-
brać pracę/zlecenie niektórym z absolwentów prawa czy nawet radcom prawnym albo adwo-
katom. Popatrzmy na to jednak z innej strony – przykładowo: ilu z absolwentów prawa widziało 
weksel5 i ilu z nich wie jak go prawidłowo wypełnić? To tylko jeden z wielu problemów6, z któ-
rymi choć stykamy się na co dzień w obrocie gospodarczym, pomimo to stwarzają one wielu 
osobom poważne trudności. 

Tak na marginesie, czy konieczne jest korzystanie z pomocy wysoko wykwalifikowanych 
prawników w każdej, nawet bardzo drobnej sprawie? Czy taka pomoc winna generować nad-
miernie wysokie koszty, które utrudniają prowadzenie zyskownej (a przynajmniej bez strat) 
działalności gospodarczej?

Aleksander Chmiel

4  Odpowiadając na ewentualny zarzut braku potrzeby ich podawania odpowiadam, iż już Le-
onardo da Vinci uważał, że „ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy” – a takimi są właśnie (jak mnie-
mam) czytelnicy tego czasopisma. Poza tym, gdy czytamy np. klasykę literatury, to warto się zasta-
nowić, jak postrzegali świat czytelnicy współcześni autorowi. Niezależnie od tego, moim zdaniem 
nie ma „wiedzy bezużytecznej” – każda informacja może być inspirująca, o ile mamy wyobraźnię.

5  O deklaracji wekslowej nawet nie warto wspominać. Z czekiem byłoby znacznie lepiej 
– choć np. początkujący przedsiębiorcy (lub ich pracownicy) wpisują datę wystawienia czeku 
tylko cyframi, podczas gdy określenie miesiąca jak wiadomo winno być napisane słownie.

6  Jednym z nich jest np. odpowiedzialność solidarna dłużników przy poręczeniu.

WITRYNA MYŚLI
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Tradycyjnie zacznę ten artykuł od 
refleksji na temat naszego Naczelnego 
Redaktora. Te tradycyjne refleksje spro-
wadzają się do myśli typu – zbliża się 
termin wydania naszego kwartalnika, 
Redaktor będzie dzwonił z uprzejmym 
przypomnieniem o terminie, a tu waka-
cje, urlopy itp.

I wówczas, gdy myśli moje skoncen-
trowały się na tych przyjemnościach – 
urlop, wyjazdy, morze, góry itd., to na-
sunęła mi się myśl, że przyjemności te 
są jednak kosztowne, a więc wymagają 
dodatkowych zarobków i temat nasunął 
się sam.

Dodatkowe dochody – dodatkowe 
zajęcia.

Przypomniało mi się pismo, w któ-
rym zadano pytanie – czy mówiąc 
kolokwialnie przedstawiciel prawa 
może poza uprawianiem zawodu 
radcy prawnego prowadzić biznes i 
handlować przysłowiową pietruszką 
na straganie, czy ma do tego moral-
ne prawo i czy nie jest to sprzeczne z 
zasadami zawartymi w kodeksie Etyki 
Radcy Prawnego?

Pytanie to jest zresztą skonkretyzo-
wane w rosnącej ilości skarg związa-

nych .z prowadzonymi przez radców 
prawnych różnymi formami aktywności 
gospodarczej innymi niż świadczenie 
usług prawnych.

Odpowiedź na to pytanie wydaje się 
oczywista – żaden przepis nie zabrania 
radcom prawnym prowadzenia różnych 
rodzajów działalności gospodarczej, nie 
zabrania tego ani ustawa o radcach 
prawnych, a nawet można stwierdzić , 
iż zezwala na to zasada swobody dzia-
łalności gospodarczej.

Czy więc uwzględniając te zasady 
możemy stwierdzić że Kodeks Etyki 
Radcy Prawnego nie ma zastosowania 
to tej innej działalności gospodarczej.

Artykuł 11 KERP stwierdza, że obo-
wiązani jesteśmy dbać o godność za-
wodu radcy prawnego nie tylko przy 
wykonywaniu zawodu radcy prawne-
go, ale także w życiu prywatnym – więc 
także przy wykonywaniu innych form 
działalności gospodarczej. 

Powstaje więc pytanie – jak daleko 
organy korporacyjne uprawnione są 
do analizowania i oceniania każdego 
elementu życia prywatnego radcy 
prawnego, w tym ocenę prowadzo-
nej dozwolonej prawem działalności 

UGóR SąDU I RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice



56

gospodarczej, które niesie za sobą 
dość oczywiste ryzyko zaistnienia 
konfliktów.

Skargi, jakie wpływają do rzecznika 
dotyczą np. sporu sądowego o zapłatę 
w związku z prowadzeniem przez rad-
cę prawnego działalności deweloper-
skiej. Nie ma podstaw moim zdaniem 
do przyjęcia, iż samo wdanie się w spór, 
np. o zapłatę, jest już naruszeniem art. 
11 KERP.

Nie wdając się w szczegółowe roz-
ważania na ten temat możemy przyjąć 
następujące założenia:

 • jeżeli radca prawny prowadząc inną 
działalność gospodarczą podkreśla, że 
jest radcą prawnym, to wówczas nie-
wątpliwie ocena sposobu prowadze-
nia tej działalności, jej charakteru (ro-
dzaju) może być przedmiotem analizy 
zgodności z art. 11 KERP,
 • można stwierdzić, że mogą zaist-

nieć także formy działalności gospo-
darczej, które nawet bez podkreślenia 
faktu wykonywania także zawodu rad-
cy prawnego mogą podważyć zaufa-
nie do zawodu radcy prawnego.

Nie mówię tu o  oczywiście dozwo-
lonych prawem lecz w powszechnym 
odczuciu kontrowersyjnymi czy też 
nagannymi formami aktywności (np. 
wydawanie pisma o mocnym zabar-

wieniu erotycznym, prowadzenie lom-
bardu, udzielanie oprocentowanych 
pożyczek), lecz np. o zadanym  pytaniu  
– czy gdyby radca prawny rzeczywiście 
po godzinach w weekendy handlował 
na targu tą przysłowiową pietruszką /
która kontrowersyjną czy też moralnie 
naganną nie jest/, to byłoby to akcepto-
wane w świetle art. 11 KERP??

Ocena tego typu formy działalności 
rzeczywiście uzależniona jest od wielu 
czynników, w tym także od ewolucji 
poglądów dotyczących tego co jest lub 
nie jest akceptowalne, co jest lub nie 
jest zgodne z powszechnymi ewoluują-
cymi poglądami na temat co jest a co 
nie moralne.

Prowadząc więc dodatkową działal-
ność gospodarczą musimy pamiętać, 
że może podlegać ona ocenie opartej o 
zasady zawarte w KERP.

Jak więc widać swoje myśli dotyczą-
ce przyjemności, tj. urlopów przenio-
słem do bardziej prawnych aspektów 
naszego radcowskiego życia.

Wojciech Kubisa

PS
Przypominam po raz kolejny, iż 

kończy się rok szkoleniowy i że za 
nie uzyskanie wymaganej ilości 
punktów grozi odpowiedzialność 
dyscyplinarna !!!

UGóR SąDU I RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
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Radca prawny korzystając ze 
zwolnienia lekarskiego L-4 nie może 
wykonywać żadnych czynności za-
wodowych, niezależnie czy to bę-
dąc w stosunku pracy, czy też w ja-
kiejkolwiek innej formie.

W przeciwnym razie narusza za-
sady określone w art. 64 ust.1 usta-
wy z dnia 6 lipca 1982 o radcach 
prawnych (Dz. U. z 2016r poz. 233)
oraz art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki 
Radcy Prawnego.

Stan faktyczny
Radca prawny będąc na L-4 wpraw-

dzie nie wykonywał pracy w firmie 
zatrudniającej go na umowę o pracę 
lecz wykonywał czynności związane 
z prowadzoną działalnością gospo-
darczą, a więc obsługę prawną spółki, 
którą reprezentował także przed są-
dem oraz był obecny na zgromadze-
niu wspólników tej spółki.

ZUS wydał decyzję o odmowie 
prawa do zasiłku chorobowego za 
okres korzystania z L-4 i zobowiązał 
radcę prawnego do zwrotu niena-
leżnie pobranego zasiłku chorobo-
wego wraz z odsetkami.

Zadaniem Sądu Dyscyplinarne-
go było dokonanie oceny czy radca 

prawny swoim zachowaniem na-
ruszył zasady związane z wykorzy-
stywaniem zwolnienia lekarskiego, 
które by skutkowało odpowiedzial-
nością z art. 64 ust.1 ustawy o rad-
cach prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 
i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

W opinii obwinionego jego za-
chowanie podczas zwolnienia lekar-
skiego nie naruszało przepisów do-
tyczących zwolnień lekarskich.

W przedmiotowej sprawie usta-
lenia, że zwolnienie lekarskie było 
przez obwinionego wykorzystywa-
ne w sposób niewłaściwy dokonał 
kompetentny organ, tj. Zakład Ube-
zpieczeń Społecznych.

W uzasadnieniu decyzji odma-
wiającej prawa do zasiłku choro-
bowego ZUS stwierdził, iż radca 
prawny w okresie orzeczonej nie-
zdolności do pracy wykonywał 
czynności związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Nie były 
to czynności o charakterze spora-
dycznym, incydentalnym, lecz stała 
obsługa prawna.

Dalej ZUS wskazał, iż zgodnie z art. 
17 i art. 66 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie 

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY

r.pr.  barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
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choroby i macierzyństwa, wykonu-
jący w okresie orzeczonej niezdol-
ności do pracy działalność zarobko-
wą lub wykorzystujący zwolnienie 
od pracy w sposób niezgodny  z ce-
lem tego zwolnienia traci prawo do 
zasiłku chorobowego za cały okres 
tego zwolnienia.

Dalej wskazano, iż zgodnie z 
ugruntowanym orzecznictwem są-
dowym, w tym Sądu Najwyższego 
dotyczącym wykładni ww. przepi-
sów, pracą zarobkową której wyko-
nywanie w okresie orzeczonej nie-
zdolności do pracy powoduje utratę 
prawa do zasiłku chorobowego, jest 
każda aktywność ludzka zmierzają-
ca do osiągnięcia zarobku, choćby 
nawet polegająca na czynnościach 
nieobciążających w istotny spo-
sób organizmu ubezpieczonego, 
wykonywana na każdej podstawie 
prawnej lub bez takiej podstawy, 
bez względu na wymiar czasu pra-
cy (wyrok SN z dnia 05.04.2005. I UK 
370/04; wyrok SN z dnia 14.12.2005. 
III UK 120/05). 

Wykonywanie pracy zarobkowej 
stanowi powód do pozbawienia 
prawa do zasiłku chorobowego gdyż 
jest samodzielną, niezależną prze-
słanką utraty prawa do zasiłku cho-
robowego  (wyrok SN z 15.06.2007. 
II UK 223/06).

Aktywność ubezpieczonego korzy-
stającego z L-4 w związku z niezdol-
nością do pracy winna ograniczać się 
do zwykłych czynności życia codzien-
nego (wyrok S.A. w Katowicach z dnia 
12.11.2002. III AVa 3189/01).

Odpłatne wykonywanie przez rad-
cę prawnego w czasie zwolnienia 
lekarskiego czynności zawodowych 
(podpisywanie dokumentów, repre-
zentowanie przed sądem, sporządza-
nie pism procesowych, udzielanie 
porad prawnych itp.), oznacza wyko-
nywanie pracy zarobkowej w rozu-
mieniu art.17 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1999 i jest wystarczającą przyczyną 
utraty prawa do zasiłku chorobowego 
(wyrok SN z 14.12.2005. III UK 120/05).

Przesłanka utraty prawa do zasił-
ku chorobowego wskazująca na wy-
korzystywanie zwolnień od pracy 
w sposób niezgodny z jego celem 
została określona bardzo ogólnie. W 
praktyce jednak uważa się, że jest to 
wykorzystywanie zwolnienia lekar-
skiego dla innych celów niż leczenie.

Za nieprawidłowe wykorzystywa-
nie zwolnienia lekarskiego uznaje 
się również postępowanie, które w 
powszechnym odczuciu jest nieod-
powiednie dla osoby chorej i może 
nasuwać wątpliwości co do jej rze-
czywistego stanu zdrowia. W orzecz-
nictwie sądowym uznano za zacho-
wanie niezgodne z celem zwolnienia 
m.in. udział w wycieczce zagranicznej 
(wyrok SN z 21.10.1999. I PKN 553/98).

Rozstrzygnięcie
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 

uznał, iż stwierdzone przez upraw-
niony organ w decyzji utrzymanej w 
mocy przez Sąd Rejonowy Sąd Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych, że ob-
winiony nieprawidłowo wykorzysty-
wał zwolnienie lekarskie dla innych 

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY
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W państwie totalitarnym

Wolność

Nie będzie nam odebrana

Nagle

Z dnia na dzień

Z wtorku na środę

Będą nam jej skąpić powoli (…)

Aż pewnego dnia

Po kilku lub kilkunastu latach

Zbudzimy się w niewoli

Ale nie będziemy o tym wiedzieli

Będziemy przekonani

Że tak być powinno

Bo tak było zawsze

                                 Kornel Filipowicz

celów niż leczenie jest podstawą do 
uznania, iż takie zachowanie narusza 
godność zawodu radcy prawnego. 

Zatem jest deliktem dyscyplinar-
nym, którego sankcją jest odpowie-
dzialność z art. 64 ust. 1 ustawy o 
radcach prawnych z 06.07.1982. w 
zw. z art. 11 ust. 1 i 2 Kodeksu Ety-
ki Radcy Prawnego. Sąd wymierzył 
karę grzywny, adekwatną do popeł-
nionego przewinienia. 

Orzeczenie jest prawomocne.
Postępowanie dyscyplinarne, dzię-

ki któremu urzeczywistnia się odpo-
wiedzialność dyscyplinarna, spełnia 
m.in. tę funkcję, iż służy zapewnieniu 
przestrzegania szczególnych reguł za-
chowania przyjętych w danej, praw-
nie określonej grupie społecznej.

Barbara Konarzewska

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY
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Maria Nogaj

Tak pisał Woj-
ciech Kocołow-
ski o poemacie 

symfonicznym „Harfy Papuszy” 
skomponowanym w roku 1993 
przez Jana Kantego Pawluśkiewi-
cza do wierszy cygańskiej poetki 
Bronisławy Wajs, znanej raczej pod 
pseudonimem „Papusza”, między 
innymi z filmu pod tym tytułem. 

Mnie Jan Kanty Pawluśkiewicz koja-
rzy się z Krakowem (być może wszyst-
ko kojarzy mi się z ukochanym Krako-
wem, w którym spędziłam młodość?) 
Ale zapewne z Krakowem i pewnie 
młodością kojarzy się też Pani Dyrek-
tor naczelnej i programowej NO-
SPR, Joannie Wnuk-Nazarowej, 
dzięki której mieliśmy okazję zachwy-
cić się po tylu latach ponownie (nie-
którzy pierwszy raz) „Harfami Papu-
szy”. Tym razem w NOSPR, w pięknej 
i cudownie akustycznej Sali. Sali, która 

wydobyła wszystkie zalety tego wspa-
niałego utworu ale też pewne niedo-
róbki głosowe, wspaniałych skądinąd, 
wykonawców – solistów. Solistami 
byli znani, nie tylko dzięki poematom 
symfonicznym J.K.Pawluśkiewicza: El-
żbieta Towarnicka (sopran), Mag-
dalena Idzik (mezzosopran) oraz 
Andrzej Biegun (baryton). Solistom 
towarzyszyła oczywiście znakomita 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia w Katowicach oraz 
świetny Chór Filharmonii Krakowskiej. 
Na akordeonie grał Marek Andrysek. 

Ja poematu wysłuchałam z zachwy-
tem, w towarzystwie Koleżanek 
i Kolegów Seniorów OIRP w Ka-
towicach, jako prezentu z okazji 
5-lecia naszego Klubu Seniora. 
Byliśmy wyciszeni i zasłuchani w pięk-
ną, lecz zarazem tragiczną, poetycką 
opowieść o losach Cyganów. Dodaj-
my, losach nieodłącznie związanych 
z przyrodą, a zatem i Lasami, tak 
ostatnio zagrożonymi. Czy już za-
wsze los Przyrody, tak jak los Cyganów, 
musi być tragiczny? W dużym stopniu 
dzięki działalności Człowieka!! 

Na pamiątkę tego wspaniałego 

MUZYKA, KTÓRA ZBLIŻA LUDZI
I (MAM NADZIEJĘ!) ŁAGODZI OBYCZAJE

„Przy pomocy muzyki Jan Kanty Pawluśkiewicz dokonał prywatnego procesu 
beatyfikacyjnego pewnej skromnej Cyganki, która wędrowała z taborem, uniknęła 
zagłady, osiadła z przymusu, pisała z serca i kochała  świat, choć świat jej nie kochał„

 Wojciech Kocołowski

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY
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przeżycia zrobiliśmy sobie (niektórzy) 
wspólne zdjęcie na tle przepięk-
nej sali i z radością usłyszeliśmy od 
Pani Dyrektor, że jesienią NOSPR prze-
widuje wystawienie wcześniejszego 
poematu J.K. Pawluśkiewicza pt. 
„Nieszpory Ludźmierskie”. Chęt-
nie wybiorę się i ja, odwołując się przy 
tym do słynnej maksymy Aleksandra 
Fredro: „znacie, no to posłuchaj-
cie”. Słyszałam kilka razy w różnych 
kościołach, chętnie posłucham tym 
razem w Sali NOSPR. I polecam, bo 
to utwór przecudnej urody.

W Filharmonii z kolei, również 
z koleżankami i kolegami z OIRP, ale 
tym razem nie tylko seniorami, wybra-
łam się na koncert muzyki filmowej 
Wojciecha Kilara. Dodam, że wcześ-
niej usiłowałam sobie zarezerwować na 
ten koncert chociażby wejściówkę, co 

jednak okazało się niemożliwe. Dobrze, 
że tym razem udało mi się „załapać” 
na bilet zakupiony przez naszą Izbę. 
Muzyka Wojciecha Kilara niewąt-
pliwie wspaniała jest. Ja wprawdzie, 
poza nieśmiertelnym Krzesanym, 
najbardziej lubię ostatnie utwory Mi-
strza, skomponowane w czasie cho-
roby żony i po Jej śmierci. Ale Jego 
muzykę filmową zna i kocha prawie 
każdy Polak, a poloneza z ”Pana Tadeu-
sza” tańczy się na studniówkach nawet 
za granicą. Wiem, bo oglądałam np. 
w Paryżu. W Katowicach koncert, poza 
jednym utworem, prowadził Maestro 
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, 
prywatnie także Przyjaciel nieżyjące-
go już kompozytora, co wspaniałemu, 
a często też brawurowemu wykonaniu 
dodawało wiarygodności. Publiczność 
była na przemian rozmarzona i pod-
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niecona, a nade wszystko głęboko 
wzruszona. Ja też, szczególnie jak słu-
chałam muzyki do pięknego, nastrojo-
wego filmu ”Zazdrość i Medycyna” czy 
też pełnego temperamentu mazura 
z „Zemsty” w reżyserii Andrzeja Wajdy. 
Nic więc dziwnego, że owacjom nie 
było końca.

Dla nas, radców, dodatkową 
atrakcją był bankiet na oszklo-
nym tarasie kawiarenki, która 
znajduje się na 5 piętrze budynku 
Filharmonii. Bardzo elegancki, nie 
tylko z uwagi na menu, ale także stroje 
koleżanek i kolegów. Niestety, w ban-
kiecie udział brali także inni słuchacze 
koncertu, którzy przypadkowo znaleź-
li się w kawiarni, uważając zapewne, 
że jest to poczęstunek Filharmonii na 
zakończenie sezonu. Może nie było-
by w tym nic złego, gdyby nie to, że 
nam, radcom, czasami trudno było 
docisnąć się do stołu. Ale wspania-
ły koncert wynagrodził te drobne 
niedostatki.

A teraz z ogromną przyjemnoś-
cią przechodzę do transmisji live 
z nieśmiertelnej MET, czyli Metro-
politan Opery w Nowym Jorku. 
A ściślej, do wrażeń z oglądania 
i słuchania jednej opery, ale ja-
kiej! I jak zrealizowanej. Nie wiem, 
czy już kiedyś pisałam, że ze wszyst-
kich Straussów najbardziej kocham 
jednego, Richarda Straussa, który 
zazwyczaj w swojej muzyce, niejedno-
krotnie mrocznej, zajmuje się wszyst-
kimi uczuciami targającymi ludzkość, 
dodam, najczęściej zakochaną część 
ludzkości, czyli większość. A zatem 

uczuciami namiętności, zazdrości, nie-
nawiści, zemsty i…co tam jeszcze. Tym 
razem delektowałam się jego ”Kawa-
lerem z różą”, czyli operą pozor-
nie pogodną i lekką, ale w rzeczy-
wistości jakże przewrotną.!! A dla 
mnie prawdziwą perłą!! Moim zdaniem 
ideę kompozytora znakomicie wyczuł 
Robert Carsen, odnosząc ogrom-
ny sukces w swojej wcześniejszej in-
scenizacji w londyńskiej ROYAL 
Opera House. Tę właśnie insceni-
zację przeniesiono do Metropo-
litan i tę inscenizację, wzbogaconą 
o wspaniałych a właściwie wspaniałe 
solistki z MET oglądałam w transmisji 
live. I inscenizacja ta mnie absolutnie 
zachwyciła. Dlaczego?

Robert Carsen w swojej insceni-
zacji nawiązuje do czasów, w których 
oryginalnie osadzona jest akcja „Ka-
walera z różą”, czyli okresu pano-
wania Marii Teresy, zatem w okoli-
cach XVIII wieku. 

Ale zrobił to ze zrozumieniem, 
że opera ta stanowi kolaż różnych 
stylizowanych elementów. I tak np. 
w „Kawalerze z Różą” nie brak 
przyjemnych walców, chociaż 
walca wylansował dopiero kon-
gres wiedeński zakończony 
w 1815 roku. Ale przecież akcja 
opery rozgrywa się w Wiedniu, 
który przede wszystkim kojarzy 
się z walcem. Takich elementów jest 
sporo i już samo ich wyszukiwanie 
stanowi przednią zabawę. Dla mnie 
jednak najważniejszy był kobiecy 
wątek psychologiczny: dojrzewa-
nia, pierwszych prób emancypa-
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cji, przez wieki możliwej dla ko-
biet tylko przez małżeństwo, co 
niejednokrotnie w konsekwencji 
prowadziło do jeszcze większego 
zniewolenia i również dla mnie 
ważny, wspaniale zinterpretowa-
ny przez wiecznie młodą Reneę 
Fleming, wątek dojrzałości i żeg-
nania się z atrakcjami i urokami 
kobiecości genialnie rozpracowany, 
nie tylko muzycznie, ale również ak-
torsko przez wspomnianą, rewelacyj-
ną w tej roli Reneę Fleming. W ten 
sposób kompozytor, podobnie 
jak we wcześniejszej „Elektrze,” 
dał pole do popisu żeńskim gło-
som dramatycznym, tworząc tym 
razem studium możliwości tech-
nicznych i wyrazowych dla trzech 
śpiewaczek lirycznych, różnych 
odmian sopranów. Zarówno wo-
kalne jak i aktorskie pole do po-
pisu miały trzy bohaterki „Kawa-
lera z różą”, czyli Zofia – sopran 
o wysokiej tessiturze, interpre-
towana przez uroczą Erin Mor-
ley, Marszałkowa, śpiewana re-
welacyjnie przez wymienioną 
wyżej Renee Fleming, nazywaną 
pierwszym sopranem USA i Ok-
tawian – mezzosopran, w tej roli 
niezapomniana ”Carmen”, czyli 
znakomita Elina Garanca. Tym 
razem śpiewająca rolę młodego 
mężczyzny, czyli tzw. rolę ”spo-
denkową”, a zatem młodego 
mężczyzny, który czasami prze-
biera się za kobietę.

Szczególnie dwie ostatnie śpie-
waczki stanowią magnes, dla któ-

rego tę właśnie operę w wersji 
wystawionej w Metropolitan nale-
ży koniecznie zobaczyć. Był to ko-
lejny spektakl, który trwał 5 godzin (z 
dwiema przerwami) i kolejny niezapo-
mniany, w czasie którego czas płynął 
niepostrzeżenie i jednocześnie jakże 
pięknie. Zachęcam!! Tym bardziej, że do 
atrakcji spektaklu należało obsadzenie 
ról drugoplanowych znakomitymi 
skądinąd solistami. I tak np. drugo- 
a właściwie trzecioplanową rolę słynne-
go śpiewaka, rozbawiającego znudzoną 
arystokratkę, w sposób rewelacyjny, wy-
kazując przy tym duży talent komiczny, 
zaśpiewał tenor Matthew Polenzani, 
o którym wielokrotnie wspominałam 
w swoich felietonach.

A więc MET niewątpliwie „za-
liczać” trzeba, odwiedzając przy 
tym kino” Kosmos”, które w se-
zonie wakacyjnym zaprasza też 
tradycyjnie na retransmisje. Tym 
razem na „Poławiaczy pereł” Bi-
zeta, „Makbeta” Verdiego i na 
„Carmen” też Bizeta, z Eliną Ga-
ranca w roli tytułowej, przed-
stawiającą tym razem 300-pro-
centową kobiecość. I z Robertem 
Alagna w roli nieszczęśliwego 
Don Jose. Szczególnie ten ostatni 
spektakl bardzo polecam, jakkolwiek 
w ”Poławiaczach pereł” równie świet-
ny był nasz Mariusz Kwiecień, o czym 
także wcześniej pisałam.

Na koniec inscenizacja, któ-
rej premiera odbyła się w roku 
2008 a której, mimo ogromnych 
chęci nie miałam okazji wcześ-
niej zobaczyć,czyli „Dr Jekyll i Mr 
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Hyde”. Swobodnej interpretacji 
Stevensona w formie musicalu do-
konali Steven Cuden i Leslie Bri-
cusse, a w Polsce wystawił w roku 
2008 Teatr Rozrywki w Chorzo-
wie. „Polowałam” na tę insceni-
zację wiele lat. W międzyczasie 
umarł świetny aktor musicalowy 
Jacenty Jędrusik, interpretują-
cy rolę Przyjaciela podwójnego 
głównego bohatera, a temat, 
przynajmniej dla mnie, nadal się 
nie postarzał. Co więcej, nabrał 
jeszcze większej aktualności. Tak 
się bowiem składa, że w Radzie Se-
niorów Miasta Katowice, której już 
drugą kadencję jestem członkiem de-
legowanym przez naszą OIRP, inte-
resuję się, między innymi działalnością 
służby zdrowia. Odwiedzając ostatnio 
szpital psychiatryczny w Katowicach 
zauważyłam, że niewiele się zmieniło 
od czasów wiktoriańskich, w których 
rozgrywa się akcja wspomnianego 
musicalu. W szpitalu, podobnie jak 
w musicalu, po wąskim korytarzu snuli 
się smętni ludzie. Czyli jak w musicalu, 
śliczne dziewczyny, może ofiary an-
oreksji, a może kelnerki i pomywaczki, 
nomem omen z Londynu w którym 
rozgrywa się akcja spektaklu, ofiary 
współczesnej emigracji „za chlebem”. 
We współczesnej Polsce bowiem, tak 
jak w wiktoriańskiej Anglii, a może na-
wet bardziej aniżeli w wiktoriańskiej 
Anglii wydaje się, że problem chorób 

psychicznych nie istnieje. A jak nie ist-
nieje, to nie ma na niego pieniędzy 
i potrzebnych regulacji prawnych. 
W musicalu jedynym sprawiedliwym 
był dobry dr Jekyll, ale został poko-
nany przez siebie samego, czyli uosa-
biającego całe zło tego świata Mr 
Hyde`a. 

Błąd polegał na tym, że myślał 
iż Zło pokona sam. Nie udało się, 
ale dzisiaj również nie widzę zbyt 
wielu chętnych do walki!!! Nie-
mniej jacyś jednak są!!

Jak pisałam, premiera musi-
calu miała miejsce w roku 2008 
i ciągle jest on wznawiany, przy 
pełnych salach i wyprzedanych 
dużo wcześniej biletach. Czyli za-
potrzebowanie jest. Oczywiście nie 
bez znaczenia jest to, że spektakl ma 
swoje „smaczki” i że cechuje go pro-
fesjonalne wykonawstwo. Reży-
serem jest Michał Znaniecki, or-
kiestracji dokonał Jerzy Jarosik 
do dość typowo musicalowej muzyki 
Franka Wildhorna, a stroje bohate-
rów, autorstwa Barbary Ptak, za któ-
re dostała zresztą nagrodę, zgodne są 
z tym, co dość często stosuje się ostat-
nio w MET, tzn. charakteryzują osobo-
wość bohaterów. Kto był pierwszy, 
Barbara Ptak czy MET, wszak pre-
miera musicalu odbyła się w roku 
2008?

Maria Nogaj
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Pewnej zi-
mowej niedzie-
li wybrałem się 
wraz z żoną 
do jej rodziny 
mieszkającej 

w Godziszewie, niedaleko Starogar-
du Gdańskiego. Atmosfera spotkania 
była jak zawsze doskonała, tym bar-
dziej, że poza rodziną w spotkaniu 
uczestniczyło kilku zaprzyjaźnionych 
sąsiadów. Była tam też Wiesia, Pani 
po siedemdziesiątce, lecz w dosko-
nałej kondycji, z nadzieją oczekująca 
na nowe życiowe wyzwania. Opo-
wiedziała nam o swoim nowym ży-
ciowym partnerze, którego pozna-
ła w samolocie, lecąc do koleżanki 
w Niemczech. Willi, przez całą podróż 
próbował otaczać Wiesię szczególną 
i wyszukaną w formie opieką i tak zro-
dziła się nowa przyjaźń. 
Willi zaprosił Wiesię do 
swojego domu a ona 
z tych zaprosin sko-
rzystała. W niedługim 
czasie zaczęły powsta-
wać wspólnie plany 
spotkań tak bliskich, 
jak i dalekich podró-
ży. Była Europa, Afry-
ka Wenezuela. Kolejną 
jaką chcieli odbyć to 
wyjazd do Ameryki Po-

łudniowej, Ekwadoru. Pasją Willego 
były kwiaty i to nie byle jakie. Zbierał 
już od lat i kolekcjonował orchidee 
znajdując w Ekwadorze niesamowite 
okazy rosnące wysoko na skałach lub 
na drzewach. Zwoził szczepy kwia-
tów do swojego domu w Niemczech 
i tam stworzył już niezłą kolekcję, 
hodując je w specjalnie przygotowa-
nej piętrowej cieplarni. W Ekwadorze 
był siedemnaście razy, znał dobrze 
ten kraj, język i wielu miejscowych 
kolekcjonerów oraz zbieraczy. Kwia-
ty orchidei są tam cenione na równi 
z minerałami i stanowią nadzwy-
czajne bogactwo tego kraju. Niektó-
re okazy, najczęściej te najmniejsze 
i najbardziej niepozorne wzbudzają 
u kolekcjonerów niekłamany zachwyt 
przyrównywany do najcenniejszych 
minerałów.

OKRAKIEM NAD RÓWNIKIEM
Julian Cybulski
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W trakcie wesołej rozmowy i po 
wypiciu kilku wódek, przeszedłem 
z Wiesią na „ty” i wtedy zrodził się po-
mysł aby razem z Willim wyjechać do 
Ekwadoru. Na początku pomysł zda-
wał się niedorzeczny, ale później po 
przemyśleniu wszystkich za i przeciw 
zaczął wydawać się bardziej realny. 
W znacznej mierze wpływ na to miał 
mój kolega Roman, wielokrotny kom-
pan naszych wspólnych wypraw po 
Syberii. Był zdania, że przy równym 
podziale kosztów na cztery osoby 
może okazać się, że ta egzotyczna 
wyprawa będzie bardzo opłacal-
na. Trochę na wariackich zasadach 
wyraziliśmy zgodę na wspólny wy-
jazd, choć Wiesi, prawie nie znałem, 
a Willego, Niemca z Nadrenii, jeszcze 
znacznie starszego od niej, a do tego 
nie znającego wcale języka polskie-
go, w ogóle w tej podróży sobie nie 
wyobrażałem. Pomimo, że Wiesię 
powiadomiłem że jedziemy, żaden 
z nas nie wierzył, że coś z tego wy-
jazdu wyjdzie. 

W dwa miesiące później, kiedy po-
mysł wyjazdu odpłynął razem z mi-
nionym czasem, zadzwoniła Wiesia, 
że przyjeżdża Willi, aby omówić na-
szą wspólną wyprawę. Nie chciało 
mi się wierzyć, że jest jeszcze o czym 
rozmawiać, ale honorowo na umó-
wioną godzinę stawiłem się w Go-
dziszewie. Kiedy zobaczyłem Willego 
umocniłem się w przekonaniu, że 
wyjazd w tym towarzystwie to ja-
kaś niebywała mrzonka bez żadnej 
przyszłości. Był to niskiego wzrostu 
dziadek z dużymi policzkami i wą-

sem pod nosem przypominający bo-
żonarodzeniowego Mikołaja; gdyba 
miał więcej włosów na głowie i białą 
brodę. Jego życiową cechą widoczną 
na twarzy to wmontowany prawie 
na stałe radosny uśmiech, dopeł-
niony dużymi, czarnymi, śmiejącymi 
się oczami. Jedyne słowa jakie znał 
Willi po polsku to dzień dobry. Wy-
korzystując za tłumacza Wiesię, Willi 
zaproponował, aby wyjechać pod 
koniec stycznia, spędzić w Ekwado-
rze pięć tygodni, a całą wyprawę roz-
począć od przyjazdu do jego domu 
w Scheibenhardt przy samej granicy 
z Francją. On załatwi resztę, bilety na 
samolot i wszystko co trzeba w Ekwa-
dorze. Po tym wystąpieniu uśmiech-
nął się szczerze a we mnie wróciła 
wiara przeżycia wspólnej przygody. 
Rozmowa z Romanem była krótka 
i wspólnie przystąpiliśmy do reali-
zacji planu wyjazdu. Styczniowego 
poranka wsiedliśmy do samochodu 
Romana i razem ruszyliśmy w drogę 
do Willego. 

Podróż po szybkich, niemie-
ckich autostradach przebiegła do-
syć sprawnie, wieczorem dotarliśmy 
na miejsce. Mimo, że trudy podróży 
zmuszały nas do odpoczynku, wraz 
z Wiesią i Willim poszliśmy do po-
bliskiej restauracji. Swoim wystro-
jem przypominała niemiecką ober-
żę z telewizyjnych reklam, gdzie 
jedzono gorącą kiełbasę z kartoflami 
zapijając złocistym, z obfitą pianą, 
dobrym niemieckim piwem. Mimo 
późnej pory lokal był pełen miejsco-
wych mężczyzn i nielicznych kobiet, 

KLUB PODRóŻNIKA
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pozdrawiających nas na powitanie 
radosnymi okrzykami, z których ani ja 
i Roman nic nie rozumieliśmy. Ważne, 
że było wesoło i przyjacielsko. Zjedli-
śmy po dużej rumianej golonce, po-
pijając jak wszyscy tęgim niemieckim 
piwem w litrowych szklanych kuflach. 
Z głośników wydobywała się skoczna 
muzyka ludowa zagłuszając do końca 
śmiechy i rozmowy. Pozazdrościć, że 
my Polacy nie potrafimy tak się ba-
wić, bo choć piwo lało się strumienia-
mi nie było widać żadnego pijanego. 
Rano czekała nas daleka podróż.

Lot trwał szesnaście godzin był 
długi i mozolny, zanim wylądowali-
śmy na lotnisku w stolicy Ekwado-
ru, Quito. Hotel „INCA” był średniej 
wielkości, położony w centrum mia-
sta, ubogi w wystroju, ale schlud-
ny z nutką folkloru. Kolorowe koce 
i gdzieniegdzie rozłożone ozdobne 
ornamenty i regionalne fragmenty 
ubrań przypominały stroje indiańskie 
z dawnego bogactwa Inków. Na wi-
dok Willego Pani właścicielka zgoto-
wała radosne przyjęcie. Wszyscy się 
witali i ściskali tak, że na obcej ziemi 

poczułem się jak w drugim domu. 
Z Romanem zamieszkałem w małym 
pokoiku na drugim piętrze z wido-
kiem na park i jedną z głównych ulic 
miasta. Krótki poczęstunek, składają-
cy się z nieznanych nam gatunków 
ryb oraz słodkiej leguminy, pozwoliło 
nam na syto wyjść na spacer po mie-
ście. Pierwsze dziwności obcego lądu 
to, grube na kilkanaście centymetrów 
dywany trawników. Trawa tam rośnie 
ciągle ze znaczną gęstością i jest za-
ledwie sprzątana przez miejscowych 
czyścicieli ze śmieci, psich odchodów 
(których na szczęście jest tam niedu-
żo), oraz śladów degustacji piwa czy 
innych napojów. Na trawnikach, jak 
na grubych materacach często leżą 
młodzi ludzie – pary szczelnie przy-
kryte kocykami. Nie wnikałem co ich 
tak przytulało do siebie.

Noc rozpoczyna się tam o godzi-
nie 19.00, gdy słońce natychmiast 
znika za horyzontem i wszędzie 
w parę minut robi się ciemno. Jasno 
zrobi się dopiero niespodziewanie 
jutro, ale dopiero o 7.00, gdyż tu noc 
i dzień trwa zawsze po 12 godzin. 

Bardzo trudno jest się do 
tego przyzwyczaić. Deszcze 
padają tu codziennie przez 
parę minut, ale z taką pom-
pą, że nic na 10 metrów 
nie widać. Wtedy wszystko 
tonie w głębokiej wodzie. 
W parę minut po opadach 
trudno znaleźć ślady po 
tak obfitym deszczu. Robi 
się parno i bardzo duszno. 
Tylko w powietrzu unosi 
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się biała, gęsta para szybująca po-
wiewem wiatru w górę. Temperatura 
przeciętnie o tej porze roku, tu w gó-
rach, bo stolica leży wysoko wynosi 
24 stopnie a jak popada obniża się 
o 2-3 stopnie. 

Willi wynajął w firmie niemieckiej 
samochód, średniej wielkości tere-
nówkę, Toyotę ze znaczkiem Chevro-
leta i kosztowała ona nas aż 90 dola-
rów dziennie. Dzieląc kwotę na cztery 
osoby na każdego przypada dzienna 
stawka 22,5 dolara oraz czwarta część 
ceny paliwa. Na szczęście paliwo jest 
tutaj bardzo tanie i niewiele przekra-
cza cenę jednego dolara. 

Mając już do dyspozycji samochód 
pojechaliśmy do znajomej Willego, 
Pani Alvares, która mieszkała razem 
z córką Patii w bogatej dziel-
nicy miasta. Córkę Patii (po 
naszemu Patrycję) widzieli-
śmy wcześniej po przylocie 
do Quito, gdzie pracowała 
tam na znaczącym stano-
wisku w nadzorze lotniska. 
Teraz już bez munduru, 
w lekkiej, brzoskwiniowej, 
powiewnej sukience wyglą-
dała prześlicznie. Jej śniada 
cera, czarno-krucze włosy 
oraz pełne wigoru i życia 
granatowe oczy dopełniały obraz wy-
marzonej kobiety. Jak wcześniej do-
wiedziałem się od Willego, Patii miała 
męża Niemca, który fizycznie znęcał 
się nad nią. Na szczęście rozwiedli się, 
a on wrócił do swojego kraju.

Patii poznawszy nas, z wielką 
ochotą zaproponowała, że weźmie 

parę dni urlopu i pojedzie z nami 
w podróż, aby pokazać nam najcie-
kawsze miejsca w Ekwadorze. Po wy-
piciu kawy i zjedzeniu kawałka bar-
dzo dziwnego w wyglądzie i smaku 
ciasta z daktylami, samochodem, już 
w piątkę, pojechaliśmy w góry pię-
trzące się opodal miasta. The Middle 
of the World to kraina należąca do 
prefektury prowincji Pichincha, Ekwa-
dor. Está situado en la parroquia de 
San Antonio del Distrito Metropoli-
tano de Quito, al norte de la ciudad 
de Quito.Znajduje się ona w parafii 
San Antonio Metropolitan District of 
Quito, na północ od miasta Quito. Na 
jednym płaskowyżu stał postument 
na którym umieszczono kulę ziemską, 
pod którym, przez środek biegła gru-

ba żółta linia, oznaczająca przecho-
dzący tam równik. Główną atrakcją 
tego miejsca jest pomnik pośrodku 
świata, który ma na celu podkreśle-
nie dokładnego położenia równika 
i Ekwadoru. Kraj ten zawdzięcza swo-
ją nazwę Hiszpanom, gdyż ekwador 
w języku hiszpańskim, znaczy równik. 
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[ 1 ] Kiedy staniesz okrakiem nad rów-
nikiem i podniesiesz ręce ku górze, 
stojąc na okrągłym kamieniu ozna-
czonym literą „E”, w odpowiedniej 
odległości od pomnika, stworzysz 
wrażenie że trzymasz w rękach całą 
ziemię. 

Z tego miejsca udaliśmy się wycią-
giem wyżej w góry, skąd można było 
oglądać wspaniałą 
panoramę miasta. 
Było to już tak wyso-
ko, że niektórzy ludzie 
mieli problemy z od-
dychaniem. Dla mnie 
jednak było to za 
mało i piechotą około 
2,5 kilometra poszed-
łem pod górę wyżej, 
aby dojść do samego 
szczytu. Byłem zado-
wolony z siebie, że 
jako jedyny z całego 
naszego towarzystwa 
dałem radę wspiąć się 
tak wysoko. 

Nie wszystko da się 
opowiedzieć z prawie 
sześciotygodniowego pobytu, dla-
tego skupię się na najciekawszych 
miejscach i zdarzeniach, jakie nam się 
przydarzyły w czasie tej podróży. 

Parę dni później w piątkę zmie-
rzaliśmy już na południe kraju. Patii 
bardzo zależało aby zatrzymać się 
w Banos. Baños de Agua Santa, jest 
miastem we wschodniej prowincji 
Tungurahua, w centralnym Ekwado-
rze. Banos jest drugim najbardziej za-
ludnionym miastem w Tungurahua, 

po stolicy Ambato i jest głównym 
ośrodkiem turystycznym. Fot 028 
Znane jest ono jako „Gateway” to zna-
czy „ostatnie duże miasto nadal znaj-
dujące się w górach, zanim dotrze 
się do dżungli i innych miast, które 
znajdują się w dorzeczu Amazonki”. 
Banos leży na północnym zboczu 
wulkanu Tungurahua, na wysokości 

1 820 metrów, któ-
rego emisja związa-
na jest z potężnymi 
wybuchami popio-
łu i przepływami 
lawy. Nazwa Baños 
de Agua Santa po-
chodzi od gorących 
źródeł zlokalizo-
wanych w mieście, 
i nazywane jest 
z hiszpańska „ką-
pieliskiem świętej 
wody”. Wody z gorą-
cych źródeł o właś-
ciwościach leczni-
czych z uwagi na 
zawartość różnych 
minerałów spływają 

do utworzonych w mieście basenów, 
w których przyjezdni zażywają leczni-
czych, zdrowotnych kąpieli. 

Baseny te są często zrobione 
z wielkich bali drewna, gdzie kąpie się 
miejscowa ludność. Wiedząc o lecz-
niczych właściwościach wody popra-
wiających tężyznę fizyczną i nie tylko, 
bardzo chciałem wykąpać się w takim 
basenie. Jak wszyscy, złożyliśmy na-
sze ubrania na kupkę i zanurzyliśmy 
się w wodzie. Woda była bardzo gorą-
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ca w kolorze żółtego błota, a wszyscy 
kąpiący się stali przy krawędziach ba-
senu. Zauważyłem, że nikt nie pływa 
więc jako pierwsi wraz z Romanem 
ruszyliśmy wpław do środka basenu. 
Basen w środku był dosyć głęboki i jak 
się okazało, miejscowi i przybywający 
tu ludzie mają problemy z umiejęt-
nością pływania. Nieliczni próbowali 
przepłynąć niewielkie odległości po 
skosach basenu, lecz nie wy-
chodziło im to najlepiej, wy-
konując dziwne, energiczne 
ruchy w nieznanych mi jak 
dotąd stylach pływackich. 

Pillaro i Banos są zna-
ne jako dobre punkty wyj-
ścia do odkrywania odle-
głego Parku Narodowego 
Llanganates i jego atrakcji, 
w tym Cerro Hermoso. Mia-
sto szczyci się pięknym, cen-
tralnym parkiem po drugiej 
stronie katedry. W pobliżu znajdu-
ją się wodospady: Virgen de Agua 
Santa, Inés María, Agoyán, El Manto 
de la Novia, Pailón del Diablo i Ma-
chay. Banos jest jedną z najpopu-
larniejszych atrakcji turystycznych 

w Ekwadorze ze względu na 
jego niesamowite naturalne 
piękno ( jest domem dla po-
nad 60 wodospadów) i jego 
mnóstwa dostępnych spor-
tów ekstremalnych. Miesz-
kańcy i goście korzystają ze 
spływów kajakowych, sko-
ków mostowych, zjazdów po 
mniejszych wodospadach, 
turystyki pieszej, rowerowej 

i jazdy konnej. Wraz z Romanem wy-
braliśmy się na przejażdżkę konną, 
a następnego dnia quadami po dro-
gach tonących w głębokich błotach. 
Zabawa była przednia, lecz duża wil-
goć i wysoka temperatura dawała 
się wszystkim we znaki. Banos znany 
jest z produkcji tafli (hiszpańskiej: 
melcocha) z cukru trzcinowego, 
a z także małych sklepików sprze-

dających słynne drewniane papugi 
z balsy. Będąc w Ekwadorze na pew-
no należy odwiedzić to miasteczko, 
gdyż jego atrakcje oraz szczególny 
klimat sportu i zabawy pozostaje 
w pamięci na zawsze.
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Po drodze spotykaliśmy zatłoczo-
ne ludźmi ciężarówki i autobusy bez 
bocznych drzwi, gdzie wielu podróż-
nych jechało po prostu na dachach. 
Nie wyobrażam sobie, aby w Europie 
ktoś dopuścił do ruchu taki autobus 
lub by ktoś odważył się jechać w tak 
niebezpieczny sposób zatłoczoną 
ciężarówką. 

Spotykaliśmy miasteczka, które nie 
posiadały utwardzonych jezdni, a pa-
dające deszcze tworzyły na drogach 
istne rwące rzeki. Po spłynięciu wody 
droga znowu wracała do funkcji prze-
jezdnego traktu i nikomu nie prze-
szkadzały dziury czy głębokie 
wyrwy pełne śmieci i kamieni. 
W jednym z takich miasteczek, 
obok sklepu mięsnego znajdo-
wała się kancelaria miejscowe-
go adwokata. Była ona jak ten 
sklep mięsny, z otwartym gara-
żem, wyróżniającym biurkiem, 
krzesłami dla petentów oraz 
w głębi ustawionymi flagami. 
W pobliżu, obok miejscowego 
baru przyklejony był list gończy, 
gdzie poszukiwany sprawca 

sfotografowany był w celi wię-
ziennej oraz dla lepszego rozpo-
znania z profilu i pełnego wido-
ku jego obleśnej twarzy.

Dalej krajobraz zaczynał się 
szybko zmieniać. Wjeżdżali-
śmy na tereny dzikiej przyrody, 
rwących rzek, żmij i pytonów, 
złośliwych małp i bezkresnych 
dżungli. Tutaj Willi bardzo liczył 
na znalezienie najpiękniejszych 
okazów orchidei. Czekała nas 

jeszcze przygoda z miejscowymi In-
dianami, mieszkającymi w takich 
miejscach, gdzie cywilizowany czło-
wiek nie ma dostępu. W powietrzu 
nad kwiatami unoszą się wirujące 
najmniejsze ptaki świata, a nocą gdy 
zostawisz otwarte okno, nietoperze 
gromadnie odwiedzają pokoje hote-
lowe. Na koniec dotrzemy do ocea-
nu o przepięknej lazurowej wodzie, 
dzikim ptactwie, wysokich wyspach 
i wielkich odpływach. To wszystko 
czekało na nas w dalszej podróży.

KONIEC CZĘŚCI I
Julian Cybulski
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