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DyżURy DZIEKAnA I CZŁOnKóW PREZyDIUM RADy OIRP W KATOWICACh
Dziekan Rady r.pr. Ryszard Ostrowski

czwartek od godz. 15:30

Wicedziekan Rady r.pr. Grzegorz Łaszczyca

środa od godz. 15:30

Wicedziekan Rady r.pr. Marek Wojewoda

środa od godz. 15:30

Wicedziekan Rady r.pr. Piotr Ligus

środa od godz. 15:30

(w siedzibie Delegatury OIRP w Bielsku-Białej)
Sekretarz Rady r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek

środa od godz. 15:30

Skarbnik Rady r.pr. Zbigniew Głodny

środa od godz. 15:30

Członek Prezydium Rady r.pr. Katarzyna Jabłońska

środa od godz. 16:00

Członek Prezydium Rady r.pr. Janusz Wiltos

czwartek od godz. 14:00

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny spotkania telefonicznie: 32 354 00 42 wew. 116
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Koleżanki i Koledzy!
Na łamach „Proceedings of the National Academy of
Sciences” opublikowano wyniki testów na inteligencję prowadzonych przez Brenta Bratsberga oraz Ole Rogeberga
na wielesettysięcznej próbie młodzieży w okresie ostatnich
kilkudziesięciu lat. Naukowcy wykazali, że w każdym kolejnym pokoleniu iloraz inteligencji ludzkości spada o około 7
punktów. Ponieważ jest to średnia, jednemu spada więcej,
drugiemu mniej. Mateusz Morawiecki na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego głosił, że pod rządami dobrej zmiany
sędziowie są dużo bardziej niezależni, niż byli wcześniej, demokracja nigdy nie była tak żywa jak teraz, a media w Polsce
nad wyraz obiektywne są i różnorodne. Mówił, że demolując Sąd Najwyższy do
spółki z prokuratorem stanu wojennego, zasłużonym dla umacniania władzy sowieckiej, zwalcza zagnieżdżonych tam komunistów. Kiedy indziej oświadczył zaś,
że w krakowskim sądzie działa zorganizowana grupa przestępcza oraz że będzie
rechrystianizował Europę. W tym i w innych przypadkach sądziłem, że premier kłamie albo odleciał po prostu, teraz jednak dzięki Bratsbergowi oraz Rogebergowi
wiem, że prawda jest inna.
Dzieło wymienionych autorów jest jak teoria wszystkiego Stephena Hawkinga,
objaśnia zdarzenia, wobec których wcześniej byliśmy poznawczo bezradni: zbiorowe samobójstwo mieszkańców kraju nad Wisłą, powrót do PRL, proces przekształcania się partii politycznej w grupę wyznaniową, gwałtowne namnażanie się osobników dotkniętych niedowładem psychicznym, wtórny analfabetyzm, czkawkę
poznawczą i redukcję zasobów umysłowych. Znany vloger z… (miasto przemilczę,
bo zdarzyć się mogło wszędzie) prowadzący kanał „Brzoza TV” zaprezentował film:
na ulicy przechodniom zadawał pytanie „Gdybyś miała urodzić homo sapiens, usunęłabyś taką ciążę?” Wszystkie bez wyjątku respondentki heroicznie deklarowały,
że rodziłyby, nawet homo sapiens rozumianego przez nie jako poważna choroba
i upośledzenie umysłowe; na innym portalu ogłoszono, że w ramach eksperymentu naukowego poszukuje się ochotników, którzy za 500 złotych miesięcznie co najmniej raz na tydzień zrobią to na wycieraczce sąsiada (sąsiad był uprzedzony i brał
udział w eksperymencie); wynik przeszedł wszelkie oczekiwania: portal został zasypany aplikacjami tysięcy miłośników nauki gotowych brać aktywny udział w badaniach. Jak się można domyślać, kwota wynagrodzenia nie była przypadkowa.
Tak on ma, suweren, znaczy się. Azaliż wina to owych pszenno-buraczanych pierwiosnków wciągniętych siłą do wehikułu demokracji liberalnej? Świata wygórowanych oczekiwań objaśnianych za pomocą wielu niezrozumiałych słów, podczas
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gdy każde suwerenowe dziecko już od przedszkola wie, że do jego opisu wystarczą tylko dwa. W szkołach Stanów Zjednoczonych dzieci od najwcześniejszych lat
uczą się Konstytucji USA, dowiadują się, jak fundamentalne znaczenie ma dla ich
wolności i praw, dla bezpieczeństwa ich codziennego życia; kolejne amerykańskie
pokolenia pokazywały, że warto za nią umierać – my w zamian wprowadziliśmy
religię do szkół. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, przewidział Jan Zamoyski, no i są. Wszystko to tłumaczy, dlaczego Pani Danuta Domańska
była tak tragicznie sama (niech imię jej nie zostanie zapomniane), gdy we wtorek, 3
lipca, stanęła przed Sądem Rejonowym w Węgrowie, manifestując swoje poparcie
dla obrońców Konstytucji i Sądu Najwyższego. Albowiem Sąd Najwyższy, Konstytucja, prawa i wolności człowieka, nie wliczają się suwerenowi do koszyka dóbr
konsumpcyjnych; co innego, gdyby zabrakło kiełbasy i piwa. Dla Januszów i Grażyn
grill jest po stokroć ważniejszy o trójpodziału władz.
Zatem dokonało się. Szaleństwa nie powstrzymają odeszłe trybunały, o niezawisłych sądach opowiadać będą na tajnych kompletach, a słowo KONSTYTUCJA
staje się wulgaryzmem, za którego użycie w przestrzeni publicznej grożą kary. Jest
to naturalna ewolucja języka w sytuacji, kiedy określanie przeciwników politycznych bydłem, chlewem, hołotą, zaplutą mordą stało się już przekazem dnia. Trafia pod budki z piwem, na marsze z pochodniami, rozlega się w salach gmachu,
w którym w 1918 roku rodził się polski parlamentaryzm i w którym w stulecie niepodległości umarł. Bronią się jeszcze z wież Alpuhary, sędziowie z garstką rycerzy,
tłuszcza pod Sądem zatknęła sztandary, jutro do szturmu uderzy (A. Mickiewicz,
wydanie uzupełnione i poprawione, 2018 r.). Dlatego kiedy już upadnie Najwyższy
Sąd, kiedy utracimy swój kraj, niech każdy zastanowi się co powie wnukom o tym
dniu i jak to wyjaśni, że był obojętny. Mieliśmy instytucje i ustrój Rzeczypospolitej
wywiedziony z tradycji Monteskiusza i „Ducha praw”: Kiedy w jednej i tej samej
osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności. (…) nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska
nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Cóż, Monteskiusza nie da się
spożyć na rodzinnym pikniku, więc po co suwerenowi taki on?… Rzecz została
wytłumaczona w prostych nowogrodzkich słowach: nikt nie złamie naszej (mojej) woli podporządkowania sobie sądownictwa, bo to jest albo-albo, moja władza
będzie miała bez tego mały sens, gdyż prędzej czy później zostanie przez takie
sądy, jakie mamy, zanegowana, cofnięta... Dobrze powiedziane, przyznaję, gdybym
sypiał samotnie w małym łóżeczku, zdarł zęby zgrzytając bezsilnie, bez przyjaciół,
piwa, prawa jazdy, konta w banku, gdybym miał tysiąc kompleksów i kota – lepiej
bym tego nie wymyślił. Chapeau bas.
Teraz nad Sądem Najwyższym będzie specsąd Jeszcze Wyższy i Czerezwyczajny, czyli Izba Dyscyplinarna partyjnych nominatów suto uposażona; służyć będzie
temu, by sędziego (sędziów), który wydał wyrok niezgodny z oczekiwaniami grupy
6
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trzymającej władzę natychmiast odsądzić od czci i wiary i wydalić z zawodu. Ponieważ za pieniądze lud się podli, upodlenie członkowie Izby Dyscyplinarnej będą
mieli wpisane w etos zawodu. To zresztą dotyczy wszystkich „się zgłaszających”
i członków z ramienia wysuniętych na czoło. To taka anomalia fizjologiczno-polityczna często występująca w latach 1945 – 1989, teraz powracająca ławą z udziałem Prezydenta Niezłomnego. Kolejna Izba uchylać będzie wyroki wydane wbrew
interesom ludu pracującego miast i wsi oraz dbać o jedynie słuszne wyniki kolejnych wyborów, by nikomu do głowy nie przyszło odbierać władzy, tym którzy raz
zdobytej nie oddają nigdy. Ujawniają się kandydaci do Sądu Najwyższego, żal że
także z naszej OIRP. Piątka. Dużo, czy mało, jest nas ponad trzy tysiące, każdy oceni.
Przyjdzie pogodzić się z tym, że tacy są wszędzie: zapewne coś im dolega poza
rozpadem funkcji moralnych i nieznajomością formuły Radbrucha1: lex iniustissima
non est lex. Inna sprawa, nie potrafię zrozumieć na co oni liczą? Na Tysiącletnią Rzeszę? Na dożywotnie benefity i gratyfikacje? Na prawo łaski? Wszak w końcu zderzą
się z trzecią zasadą dynamiki Newtona: każdej akcji towarzyszy reakcja równa co
do wartości i kierunku, lecz przeciwnie zwrócona. Inaczej mówiąc: ci, którzy dzisiaj
zniszczyli nasze Państwo, którzy w tym uczestniczą, wspierają, korzystają, zgłaszają
się na ochotnika – również zostaną zniszczeni. Prawa fizyki są nieubłagane.
Przyjdzie czas, gdy psychologowie społeczni i inni uczeni mężowie, wzorem
Franciszka Ryszki, czy Alana Bullocka, podejmą trud zrozumienia dlaczego tak się
stało, komu zależało na tym, by w cywilizującym się kraju w środku Europy rozbić
instytucje Państwa, uczynić je militarnie bezbronnym, skłócić z sąsiadami, pozbawić sojuszy, doprowadzić na skraj wojny domowej?... Rzymianie wiedzieli: is fecit,
cui prodest (ten uczynił, czyja korzyść) – ja widzę jednego: nazywa się Władimir
Władimirowicz Putin.
Powoli zbliżamy się do końca naszego cyklu „Po co prawnikom?...”. W numerze
dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak opowie o prawniczej szczerości i innych cnotach, dr hab. Tomasz Kubalica przedstawi zaszczepionych na wolność (groźna ona
jest, jak cholera) zaś dr Aleksander Chmiel sprawiedliwie pozbawi pięknoduchów
złudzeń co do sprawiedliwości istnienia. Jak bardzo to nas dotyczy opowie kolega Zenon Klatka, a na koniec kolega Bartosz Ostrowski powróci z relacją z Klubu
Podróżnika. I muzyka… koleżanka Maria Nogaj pisze o orkiestrze, jeszcze gra na
okręcie…
Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda

Prawo rażąco niesłuszne nie jest prawem. Formuła Gustawa Radbrucha znalazła zastosowanie w Trybunale Norymberskim
1
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r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

Ślubowanie radców prawnych

Dzień 7 lipca 2018 r. dla stu dziewiętnastu młodych radczyń i radców
prawnych będzie z pewnością dniem
wyjątkowym. Po wielu latach nauki,
egzaminowania, stresów i wyrzeczeń
wygłosili w końcu rotę ślubowania
i po wcześniej zdanym NADEGZAMINIE (dla niewtajemniczonych – egzaminie radcowskim) stali się pełnoprawnymi radcami prawnymi!
Serdecznie gratulujemy młodym
Koleżankom i Kolegom, bo nie ma chyba radcy prawnego, który nie pamięta
swojego egzaminu i radości po jego
pozytywnym złożeniu. Życzymy powodzenia i samych sukcesów na trudnych
i pogmatwanych zawodowych ścieżkach, chociaż z doświadczenia wiemy,
że sukcesy nigdy nie smakują dobrze,
jeśli nie można ich odnieść do goryczy porażki. Życzymy wytrwałości
i odwagi, determinacji i niezłomności,
ale także zdrowego dystansu do pracy zawodowej, która jest – tylko i aż
– jednym z wielu elementów naszego życia, choć elementem ważnym
i z pewnością trudnym, bo w niełatwych czasach przyjdzie wam zawód
radcy prawnego wykonywać.
8

Pięknie
o tych wyzwaniach mówili
wszyscy znamienici prelegenci. Dziekan
OIRP w Katowicach – radca prawny Ryszard Ostrowski
–
gratulując
i życząc powodzenia ślubującym na nowej zawodowej drodze, przypomniał również
o obowiązkach każdego radcy prawnego. Prezes KIRP – radca prawny Maciej
Bobrowicz pocieszał młodych radców,
że nieprawdą jest, że rynek usług prawniczych jest dla nich niedostępny i że
każdy z nich ma realną szansę na sukces
w swoim zawodzie i wszystko w tym
zakresie jest wyłącznie w ich rękach.
Profesor dr hab. Tadeusz Sławek z kolei, w swoim porywającym wykładzie
skupił się na fundamentach zawodu, na
tym co nas określa jako radców prawnych – na niezależności w wykonywaniu zawodu i obowiązku przestrzegania
podstawowych praw i wartości, czyli
Konstytucji.

WIADOMOŚCI Z IZBY

W imieniu Dziekana OIRP w Katowicach – r.pr. Ryszarda Ostrowskiego
oraz całej Rady, serdecznie dziękujemy
za przybycie na naszą uroczystość znamienitym gościom, w tym Prezesowi
Krajowej Izby Radców Prawnych – r.pr.
Maciejowi Bobrowiczowi, Prezesom Sądów Okręgowych, przedstawicielom
zaprzyjaźnionych samorządów zawodów zaufania publicznego i oczywiście
członkom naszej Izby.
Szczególnie podziękowania należą
się jednak NAJBLIŻSZYM naszych młodych radców prawnych, którzy nie tylko
wspierali ich przez całą trudną drogę
do uzyskania upragnionego zawodu,
ale również w sobotę towarzyszyli im
w trakcie ślubowania i wspólnie przeżywali ten pełen emocji moment.
Na koniec wszystkie Koleżanki i Kolegów zapraszamy do aktywnego działania
w naszym samorządzie, albo co najmniej
do aktywnego korzystania z bogatego
kalendarium wydarzeń naukowych i integracyjnych, które Okręgowa Izba Radców

Prawnych w Katowicach przygotowuje również z myślą o Was. Zapewniamy,
a jest to deklaracja poparta doświadczeniem, że każdy z waszych świeżych pomysłów dotyczących funkcjonowania samorządu i integrowania naszego środowiska
ma szansę na realizację! Mamy nadzieję,
że do zobaczenia już wkrótce…
Coroczne piknikowanie!

W Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie kilkuset radców prawnych wraz
z rodzinami ponownie oddawało się
radosnej biesiadzie na świeżym powietrzu. Choć piknik radcowski stał się już
świętem samym w sobie, nie uchronił
się w tym roku przed klasycznym „prawem Murphiego”. Przez trzy bite tygodnie przed planowaną datą imprezy
pławiliśmy się w promieniach słońca,
pociliśmy pod togami na rozgrzanych
salach rozpraw, opalaliśmy się, ogrzewaliśmy, a i niektórzy to nawet pewnie wypatrywali deszczu stojąc w swoich wyschniętych, przydomowych ogródkach.
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I na nieszczęście naszego pikniku, to
właśnie ci ostatni się doczekali. Tuż przed
imprezą pogoda załamała się, temperatura spadła o ponad 10 stopni, a niebiosa
otworzyły się z impetem i lunął deszcz.
Letnie spotkania piknikowe mają
swój wyjątkowy klimat – nie inaczej
było w tym roku, przy czym klimat bliższy był zielonej Irlandii niż południowym Włochom. Na szczęście pogoda
nie odstraszyła radców prawnych i ich
pociech, którzy przygotowani na kapryśną aurę z parasolami i pelerynami
dokazywali aż miło. W tym roku piknik
znów zachwycał bogactwem atrakcji
zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Tory przeszkód, dmuchańce, siatkówka, łucznictwo, badminton,
przygoda VR, animacje, warsztaty artystyczne, ale także edukacyjne wycieczki po ogrodzie botanicznym i różnego

rodzaju zabawy sprawnościowe zadowoliły chyba najbardziej wybrednego
piknikowicza. Całości dopełnił smaczny,
ciepły poczęstunek i możliwość spotkania i porozmawiania z dala od codziennych obowiązków.
Pomimo niefortunnej pogody cieszyła
frekwencja, co jednoznacznie świadczy
o tym, że tego rodzaju wielopokoleniowa integracja cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszych koleżanek
i kolegów. Śmiało zatem zapraszamy na
kolejną piknikową edycję, na której z pewnością nie zabraknie emocji, atrakcji i radości dla wszystkich, aczkolwiek przezornie
nie zdradzamy jeszcze ani daty, ani lokalizacji. Kto wie, gdzie i jakie niespodzianki
czekają na nas w przyszłym roku. Śledźcie
nas pilnie zarówno na stronie internetowej
OIRP w Katowicach, jak i na Facebooku!
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Krajowa Rada
uznała, że wyrosła już z krótkich
spodenek, w błocie taplać się nie
będzie, a jeżeli
muzyka, to wyłącznie klasyczna.
Dlatego na festiwalu Pol’and’rock
w Kostrzynie adwokaci mieli namiot z
napisem „Konstytucja”, gdzie odbywały się wykłady i spotkania, a słuchacze
często po raz pierwszy w życiu dowiadywali się co to za zwierzę takie w
ogóle jest – w zamian za to Krajowa
Rada doliczyła się (jak na razie) dwóch
członków własnych, którzy dokonali
samozgłoszenia (czytaj: samozniszczenia) do rychtowanego na nowo Sądu
Najwyższego. WK nazwisk w tym miejscu jeszcze nie ujawni, bowiem nie jest
wykluczone, że Konradem Wallenrodem każdy ci on jest.
Krajowa Rada, a raczej jej emanacja
w postaci Prezydium Krajowej Rady,
stosujące dotychczas formy subtelne,
wykwintne nawet, a to zwracając uwagę, a to wyrażając ubolewanie, a to apelując „o stosowanie Konstytucji i zasad
praworządności” – w obliczu ostatnich
wydarzeń ryknęła, jak lew. WK odnosi
wrażenie, że władze nasze postanowiły zachować wyniosłą troskę dopóty,
dopóki instytucje Państwa demolowali
inni, samych siebie do destruktorów nie
zaliczając, jednak gdy chętni do brania
w tym udziału ochotnicy pojawiali się
we własnych szeregach, odpowiedź
mogła być tylko jedna. W stanowisku
12

Prezydium Krajowej Rady z dnia 9 sierpnia 2018 r. pojawiają się słowa ważne:
wezwanie do radców prawnych, którzy
złożyli akces do Sądu Najwyższego o
ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska…, a dalej idąc
Prezydium stwierdza: „...ubieganie się o
funkcję sędziego Sądu Najwyższego w
aktualnej sytuacji pozostaje w oczywistej kolizji ze sprawowaniem funkcji w
samorządzie radców prawnych. Misja
tych osób w zakresie działalności samorządowej radców prawnych powinna
ulec zakończeniu”1. Nie jest wykluczone, że w najbliższej przyszłości dowiemy
się, jaki przemożny wpływ na ludzkie
postawy wywiera zmiana klimatu i nie
jest to dobra zmiana. Osobom, których
nazwiska wciąż tkwią na liście kandydatów na stronie tak zwanej KRS, poradzić
można, by w lipcu i sierpniu nie podejmowały życiowych decyzji w nieklimatyzowanych pomieszczeniach.
Tak, jak w nieklimatyzowanej sali
(ach, ci zacofani Krzyżacy) Staromiejskiego Ratusza w Toruniu zebrała się
w dniach 8/9 czerwca 2018 r. Krajowa
Rada Radców Prawnych. Było gorąco.
Szczególnie, gdy starli się zwolennicy
ubogacenia aplikantów obowiązkiem
pisania corocznych prac kontrolnych,
z przeciwnikami ubogacania z powodu przejmującego przeciwieństwa tegoż, czyli braku środków. Dołączyli się
zwolennicy podnoszenia poziomu i ci,
z drugiej strony, co litościwie opłakują
los aplikanta, twierdząc, że nie popraPełny tekst stanowiska Prezydium Krajowej Rady publikujemy na kolejnych stronach
1
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wi się on po proponowanym ubogaceniu. Rosnąca temperatura na sali
obrad doprowadziła do przełożenia
dyskusji na posiedzenie wrześniowe,
kiedy to chłodniej będzie zapewne i
gorączka spłynie z gorących głów. Nie
sposób nie wspomnieć, że co rusz między zdaniami wypływały nieśmiertelne
softskillsy, również mające ubogacać
aplikantów w wiedzę o tym, jak być
pięknym, młodym, zdrowym i bogatym – i nie wzbudzać przy tym zawiści
otoczenia.
Po drodze przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Krajowej
Izby Radców Prawnych za 2017 rok,
gdzie po stronie wpływów widniała kwota 15.047.655, 24 zł, a po stronie
wydatków 10.828.476,21 zł (nadwyżka
wpływów nad wydatkami wyniosła
4.219.189,03 zł). Bankructwo nam nie
grozi, odetchnął z ulgą WK, tym bardziej, że w siedzibie Krajowej Izby
ujawnił się obraz wielkiej wartości, na
który wcześniej nikt nie zwracał szczególnej uwagi, a tu masz: Luwr prawie lub kolekcja Czartoryskich. Tym
goręcej odżyły tęsknoty za zakupem
własnej siedziby Krajowej Izby, tym
gorętsze, im pilniej przyglądać się wydatkom na najem w budżecie.
Zmienił się Regulamin zakresu i
trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, a OBSiL raportuje, że przedstawił swoje stanowisko w
sprawie dziewięciu projektów ustaw,
a nadto przeanalizował kilkadziesiąt
projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady w trybie art. 60
pkt. 2 ustawy o radcach prawnych.

Zgłoszone do porządku obrad projekty uchwał w sprawie zmian w Regulaminie działalności samorządu radców
prawnych i jego organów, Regulaminu
działalności finansowej samorządu radców prawnych oraz uchwały w sprawie
zasad wynagradzania osób pełniących
funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących
zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych z powodu natłoku spraw
stoczyły się na posiedzenie wrześniowe,
a ku końcowi już drugiego dnia kolega
Jędrzej Klatka przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji Zagranicznej KRRP.
Powracając do starań Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, WK nie może
oprzeć się wrażeniu, że jak nigdy aktualne stały się stare przysłowia, w
rodzaju gadał dziad do obrazu albo
to o rzucaniu pereł przed wieprze…
Onegdaj ustawodawca obarczył nasz
samorząd obowiązkiem zapewnienia
warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych,
reprezentowania radców prawnych i
aplikantów radcowskich oraz ochroną
ich interesów zawodowych, a przede
wszystkim zadaniem współudziału
w kształtowaniu i stosowaniu prawa
(w art. 41 Koleżanki i Koledzy). Krajowa Rada nigdy od obowiązków tych
się nie uchylała, cóż z tego, kiedy – tu
znów przysłowie, czyli mądrość ludu
– jest to wołaniem na puszczy. Można
po tysiąckroć oprotestować złe prawo, tłumaczyć, przekonywać, wieść
uczone dysputy – rzecz w tym, że
skuteczność tego wołania zależy tak-
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że od tego, czy ktoś chce słuchać. Nie
powiedzie się w obliczu obecnej polityki uprawianej w duchu „Misia”: nie
mamy pańskiego płaszcza, i co pan
nam zrobi? Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej rozszerza
krąg uprawnionych do praktycznie
każdego obywatela RP i ku naszemu
wielkiemu szczęściu nawet radców
prawnych nie wyklucza, zatem też
możemy korzystać… Różne są sposoby okazywania niechęci (delikatnie),
na przykład poprzez pozbawienie
chleba. WK tęskni za dniem, w którym władzy podpadną taksówkarze,
murarze, tynkarze i kafelkarze i chętnie nawet weźmie udział w tworzeniu
ustawy o darmowych przejazdach i
nieodpłatnych usługach przy budowie wypasionej budy dla psa.
Nie jest wykluczone, że już niedługo opisywane problemy przestaną
mieć dla nas jakiekolwiek znaczenie.
Otóż racjonalny ustawodawca wprowadził na rynek usług prawniczych
nowy zawód: poradnika obywatelskiego (on lub ona „poradnik”, a nie
„ten poradnik”). Poradnik obywatelski
od 16 sierpnia udziela porad prawnych obywatelom, a jak sama nazwa
wskazuje, poradnikiem obywatelskim
może być obywatel, który ukończył
70-godzinny kurs z zakresu prawnego poradnictwa obywatelskiego. Studiów prawniczych mieć nie potrzebuje. Skądinąd słusznie, jeżeli prawo,
poczynając od Konstytucji, przestało
mieć jakiekolwiek znaczenie. Prawo
jest to wola klasy posiadającej środki produkcji, orzekł Karol Marks, a kto
14

dzisiaj ma spółki skarbu państwa?
Dlatego naturalną koleją rzeczy było
rzucenie suwerena na odcinek świadczenia pomocy prawnej, co ma w
naszym kraju głębokie tradycje. Stalinowskie władze PRL-u, do których
dorobku obecna władza wyraźnie nawiązuje, w latach 1948–1953 prowadziły Centralną Szkołę Prawniczą im.
Teodora Duracza, która przyuczała do
wykonywania zawodów prawniczych
lud pracujący miast i wsi, jak wówczas
nazywano obecnego suwerena. Postęp polega na tym, że nauka w tejże
trwała 2 lata, teraz wystarczy nauka na
godziny, co WK nie dziwi, bo gdy słucha obecnych prominentów widzi, że
żadna nauka nie była potrzebna.
A na koniec małe odwołanie do
stanowiska Prezydium KRRP, Waszemu
Korespondentowi udało się dotrzeć do
Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia
3 lipca 2018 r. Mały cytat ku pokrzepieniu serc. Na dowód, że jest nas więcej:
Rada Wydziału… przypomina,
że prawnicy czynnie zaangażowani
w demontaż zasad demokratycznego państwa prawa oraz gwarancji
należytej ochrony obywateli przez
niezależne sądy powinni liczyć się z
poważnym zagrożeniem dla swojej
zawodowej i obywatelskiej reputacji, mogącym w przyszłości istotnie
zaważyć na ocenie ich zdolności do
należytego wywiązywania się z obowiązków związanych z wykonywaniem zawodów i funkcji zaufania
publicznego.
Wasz Korespondent

PRAWO

Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych – zgodnie z art. 60 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych – jest uprawniona do reprezentowania samorządu wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych, a także
przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych – ma ona zatem prawo
i obowiązek wypowiadać się w imieniu samorządu radców prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, mającego bezpośredni wpływ
na sytuację podmiotów, których prawnych interesów zgodnie z art. 2 ustawy o radcach
prawnych radcowie prawni zobowiązani są chronić.
Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła szereg stanowisk, apeli, a także niejednokrotnie przedkładała szczegółowe analizy i opinie wskazujące na niekonstytucyjność
proponowanych zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego
oraz ustroju sądownictwa powszechnego. Samorząd wyrażał sprzeciw wobec trybu procedowania powyższych projektów aktów normatywnych, jak i konkretnych rozwiązań
w nich zawartych, w szczególności w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
12 grudnia 2015 r., 12 marca 2016 r., 8 kwietnia 2017 r. czy też stanowiskach Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 lutego 2017 r., 20 kwietnia 2017 r., 13 lipca 2017 r.,
20 lipca 2017 r. oraz 2 lipca 2018 r.
Wielokrotnie organy samorządu wskazywały, że demokratyczne państwo prawne
opiera swój ustrój na zasadzie trójpodziału władz. Tym samym przyjęte mechanizmy kontroli nad władzą sądowniczą nie mogą naruszać jej odrębności. W demokratycznym państwie prawnym istotą odrębności władzy sądowniczej jest orzekanie nieżalenie od woli
i programów ugrupowań politycznych oraz bez względu na interesy osób i organizacji
zainteresowanych rozstrzygnięciem.
Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości.
Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest w naszej ocenie niezgodna z normami Konstytucji RP.
Apelujemy do radców prawnych, którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.
Wierząc, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, jako
reprezentant zawodu zaufania publicznego, oczekuje zaprzestania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych spustoszeń w życiu publicznym.
Szczególny apel kierujemy do osób pełniących funkcje w samorządzie radców prawnych. Mając na uwadze dotychczasowe stanowisko naszego samorządu – ubieganie się
o funkcję sędziego Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji pozostaje w oczywistej kolizji
ze sprawowaniem funkcji w samorządzie radców prawnych. Misja tych osób w zakresie
działalności samorządowej radców prawnych powinna ulec zakończeniu.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka

TRZEBA COŚ ROBIĆ. KANDYDACI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. CO BĘDZIE
Z NASZYM POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM. TAJEMNICA ZAWODOWA – UWAGA NA INWIGILACJĘ. NOWA USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH. CZY NOWE STANDARDY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO? JAK
SEJMOWA KOMISJA REPRYWATYZACYJNA ROZUMIE TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ RADCY PRAWNEGO. PRAWO W PRAKTYCE – „WIELKIE INTERPRETACJE”
I INNE ZACHOWANIA. KRÓTKO. LEKTURY. CYTAT NA KONIEC RUBRYKI.
Rubryka „To nas dotyczy” ma dostarczać informacji o zmianach i orzecznictwie
związanym z wykonywaniem naszego zawodu. Zauważyliście Państwo, że ostatnio zwiększyła się w niej ilość sygnałów dotyczących zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości. Te zmiany dotyczą nas jako profesjonalistów, ale i nas jako obywateli. Stąd konieczność poświęcenia jej uwagi nawet w formie krótkiej informacji.
Wydaje się, że jako pełnomocnicy i obrońcy uczestniczymy w grze, której regulamin zaginął, a treść jego postanowień każdy w Państwie pamięta inaczej. Odnotowujemy niektóre wydarzenia z tego zakresu pamiętając o powiedzeniu Czesława
Miłosza: „Spisane będą czyny i rozmowy”.
TRZEBA COŚ ROBIĆ
Możemy mieć różną ocenę działań polityków odnoszących się do zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jestem zdania, że prawnik powinien swoją ocenę zdarzeń,
projektów i uchwalanych przepisów opierać na oczywistych zasadach i wartościach. Musimy bowiem mieć świadomość, że skutki ich naruszeń, te najbliższe
i późniejsze, mają wpływ nie tylko na wykonywanie naszego zawodu, ale również
na postrzeganie i przestrzeganie prawa przez społeczeństwo. Warto tu przytoczyć słowa felietonisty jednego z czasopism, muzyka Hołdysa, że za parę lat
wielu ludzi na pytanie własnych dzieci – co robiliście w tamtych czasach – będzie musiało odpowiedzieć – karierę! Hołdys kończy tekst tak: „Ale trzeba coś
robić, kiedy się nie robi kariery”. Pisarka Grochola przytacza, że mnich buddyjski na zadane mu w Polsce pytanie „Co robić?” odpowiedział: „Wyjść na ulicę
i mówić Nie”. Może jeszcze dwugłos: prof. Ćwiąkalski „Każda władza przemija
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i przyjdzie im za to zapłacić. Dlatego ich buta dziwi. Ja nie śpię za spokojnie jak
się demoluje prawo, ale oni też nie powinni”.
Prezes Gersdorf: „Prawda jest brutalna: prawo nie powstrzyma polityków,
którzy prawa nie chcą przestrzegać i nie traktują go jako wartości. Żyjemy
w społeczeństwie, które bez względu na afiliacje polityczne nie traktuje
prawa i wolności jako wartości nadrzędnych”.
KANDYDACI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Prezydent RP ogłosił rozpoczęcie konkursu na objęcie czterdziestu czterech
stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Do Krajowej Rady Sądownictwa zgłosiło
się 215 kandydatów (ale potem 13 zrezygnowało) w tym: do Izby Dyscyplinarnej – 100 na 16 miejsc, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
– 74 na 20 miejsc, do Izby Cywilnej – 34 na 7 miejsc oraz do Izby Karnej – 7 na
1 miejsce. 45 zgłoszeń pochodziło od osób wykonujących zawód radcy prawnego (u adwokatów podobna liczba).
Prezydium KRRP wystosowało apel do radców prawnych, którzy zgłosili swoje kandydatury, aby ponownie rozważyli zasadność ubiegania się
o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego (z argumentacją ustrojową i konstytucyjną). Szczególny apel skierowano do tych radców prawnych, którzy
sprawują funkcje w naszym samorządzie.
Uwagę zwraca oczywiście ilość zgłoszeń do Izby Dyscyplinarnej. Tu motywacja
wydaje się oczywista (w poprzednim numerze pisaliśmy o szczególnie uprzywilejowanej sytuacji również płacowej, ale i autonomicznej tej Izby).
Motywy tak wielkiej liczby zgłoszeń mogą być różne – finansowe, polityczne, wysoka samoocena i chęć zrobienia kariery – bo wymogiem jest wyłącznie dziesięcioletni staż pracy w zawodzie. Oczywiście niektórym zgłoszeniom nie można odmówić uzasadnienia merytorycznego, a więc opartego
na tytule naukowym, długoletnim doświadczeniu itp. Dziwić może jednak
to, że tak wielu radcom prawnym łatwo przychodzi tak wysoka samoocena
swojego profesjonalizmu, a w przypadku Izby Dyscyplinarnej – chęć uczestnictwa w dyscyplinowaniu. E. Siedlecka („Polityka” nr 31) trafnie, choć bardzo gorzko dla nas, oceniła sytuację: „Tak masowy akces prawników do
Sądu Najwyższego w sytuacji, kiedy są zasadnicze wątpliwości co do
legalności KRS i konkursu ogłoszonego przez Prezydenta, a Komisja
Europejska rozpoczęła procedurę… jest wielkim wstydem dla polskich
prawników. Świadczy o cynicznym stosunku do wartości na jakich
opiera się prawo”.
Oba samorządy powinny postawić sobie pytanie – jak w procesie szkolenia aplikantów i tak zwanego doskonalenia zawodowego wpajaliśmy poczucie godności zawodu i obowiązku przestrzegania prawa.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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Na marginesie – jeden z adwokatów skierował do Rzecznika Dyscyplinarnego
wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko adwokatom zgłaszającym się do
tego konkursu zarzucając im, że nie dochowali ślubowania zobowiązującego do
umacniania porządku prawnego. Rzecznik izby warszawskiej oświadczył, że nie zamierza wszczynać postępowania, ponieważ ubieganie się o stanowisko nie narusza zasad etyki. Można się z tym zgodzić albo i nie, ale nietrudno o gorzką refleksję,
że szczególnie w stanie wyjątkowym dla praworządności jesteśmy skłonni łatwo
się rozgrzeszać z naruszania zasad etyki.
CO BĘDZIE Z NASZYM POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM
Informowałem już o powstaniu w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej i jej
zadaniach. W Izbie tej orzekać będą też ławnicy. Niech za cały komentarz świadczy
cytat z odpowiedzi jednej z kandydatek (nie prawnika) w toku wstępnego przesłuchania: „Jeśli chodzi o prawo, to ja mogę doczytać… ale ja wiem co jest dobre i złe”.
Warto tu przytoczyć ocenę b. ministra, profesora Z. Ćwiąkalskiego: „Tam, gdzie
odpowiada adwokat, radca prawny czy prokurator sądzić nas powinni w drugiej
instancji, także sędziowie… bez ludu”. Muszę przypomnieć, że kilka lat temu zespół
powołany przez tego ministra zaproponował, na mój wniosek, by w drugiej instancji prawniczych postępowań dyscyplinarnych orzekał sąd apelacyjny z udziałem sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników reprezentujących zawód
wykonywany przez podsądnego. Wówczas KRRP uznała, że idzie to za daleko. Jak
widać proponowana wówczas „ucieczka do przodu” miała sens.
TAJEMNICA ZAWODOWA – UWAGA NA INWIGILACJĘ
Prokurator Krajowy okazał się raz jeszcze jednym z Najwyższych Interpretatorów. Nakazał on w regulaminie wszystkim prokuratorom literalnie stosować przepis,
a więc wykorzystywać podsłuch, jeśli przypadkowo jego treść dostarczyła dowodów
na inne przestępstwa lub co do innych osób niż przewidywała to zgoda pierwotna
sądu. To polecenie pozostaje w sprzeczności z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z 28 czerwca, 2018 r., sygn. akt I KZP 4/18, który wskazał, że:
Wykorzystywanie dowodów uzyskanych „przy okazji” podsłuchu do ścigania innych przestępstw niż te, którymi uzasadniono konieczność tego
podsłuchu, nie może być nieograniczone i dotyczyć wszystkich przestępstw
ściganych z urzędu.
„Niedopuszczalne jest domniemywanie kompetencji władz publicznych
w zakresie ingerencji w wolność jednostki. (...) Aby można było mówić o zachowaniu standardu konstytucyjnego ustawodawca powinien zdefiniować
zamknięty i możliwie wąski katalog poważnych przestępstw uzasadniających ingerującą w status jednostki kontrolę operacyjną” – mówił w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Jerzy Grubba.
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Prokurator natomiast uznał, że Sąd Najwyższy nie zinterpretował konkretnego
przepisu KPK, lecz „ocenił jego konstytucyjność”. Prokurator polecił też, by przypominać sądowi kwestionującemu tak uzyskane dowody, że jest to oczywista obraza
prawa. Sędzia ma więc przypomnieć sobie o istnieniu Izby Dyscyplinarnej.
NOWA USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH
(Dz. U. z dnia 25.04.2018 r., poz. 771)
Komornikiem może zostać również radca prawny z dwuletnim stażem zawodowym. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym – organem władzy publicznej
w zakresie wskazanym w ustawie. Nie jest przedsiębiorcą i nie może prowadzić
działalności gospodarczej. Obowiązany jest zachować, również po zakończeniu
służby, w tajemnicy „okoliczności sprawy o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności” – ale obowiązek ten ustaje, gdy zeznaje jako świadek lub strona przed sądem lub prokuratorem, chyba że ujawnienie zagrażałoby
dobru państwa (ale i wówczas może go z tajemnicy zwolnić minister). Radca prawny może być obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym, a ukarać można również
po zaprzestaniu wykonywania zawodu.
Nie można wykluczyć, że niezwykle obszerne przepisy tej ustawy (306 artykułów, 77 stron druku, w tym bardzo wiele o postępowaniu dyscyplinarnym – najwyższa kara pieniężna 100 tysięcy złotych) stanowią zapowiedź tego co czeka
i nasz zawód.
CZY NOWE STANDARDY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO?
Wobec byłego Prezesa TK – sędziego w stanie spoczynku J. Stępnia, obecny
wiceprezes M. Muszyński wystąpił z wnioskiem do Rzecznika Dyscyplinarnego
w związku z wypowiedziami publicznymi i medialnymi naruszającymi w jego
ocenie standardy niezależności i niezawisłości oraz godności sędziego. W sprawie
wylosowano skład sądzący oraz rzecznika. Rzecznik umorzył sprawę, ale sąd dyscyplinarny je uchylił. Rzecznik wszczął więc postępowanie i po wysłuchaniu sędziego oraz w oparciu o ekspertyzę etyka ks. prof. Wierzbickiego z KUL-u umorzył
postępowanie. Sąd ponownie to uchylił polecając zmienić rzecznika.
Przedstawiając powyższą sprawę E. Siedlecka („Polityka” nr 20) przypomina, że
dla uzyskania umorzenia sprawy o nieopublikowanie wyroku TK musiało się zmienić trzech prokuratorów. Wskazuje też na specyficzny tryb prac w TK nad kodeksem etyki (opublikowanego ponad miesiąc po czynie objętym ww. wnioskiem,
a zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia sędziów dla jego uchwalenia przekazano im kładąc jej treść na biurkach w przeddzień – wraz z gotowym projektem
kodeksu i regulaminu, a także informacją, że nie będzie nad nim dyskusji).
Postanowieniem Sądu Najwyższego („siódemki”) skierowano do Trybunału
Sprawiedliwości, na tle konkretnej sprawy rentowej, pięć pytań według formuły
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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– czy konkretny przywołany przepis narusza prawo unijne. Do czasu odpowiedzi
sąd zawiesił obowiązywanie przepisów objętych pytaniem. Prokurator Generalny
wydał oświadczenie grożące sędziom odpowiedzialnością karną za przestępstwo
nadużycia władzy (art. 231 kk). Powstaje pytanie czy nie jest już oczywiste popełnienie przestępstwa wywierania groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu (art. 128 § 3 kk).
JAK SEJMOWA KOMISJA REPRYWATYZACYJNA ROZUMIE TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ RADCY PRAWNEGO
Komisja przesłuchała radczynię prawną stołecznego urzędu pozostającą tamże
w stosunku pracy od dziesięciu lat. Radczyni odmówiła odpowiedzi na wiele pytań wskazując na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Przewodniczący
komisji wzywał ją wielokrotnie do udzielenia odpowiedzi podkreślając, że jest przesłuchiwana „nie jako radca prawny lecz jako pracownik urzędu” oraz wskazując,
że radczyni ma obowiązek odpowiadać, a to z uwagi na „obowiązujące w Polsce
prawo”, a także że „nie tylko pani może, ale musi działać zgodnie z ustawą”, a także
przesądzając, że tajemnica tu nie obowiązuje. Dodawał też, że „jesteśmy komisją
państwową… mamy swoje zadania”, a także groził odpowiedzialnością karną na
przemian z prośbą o „pomaganie organom państwowym”.
To tylko jeden z przykładów „koszarowego” traktowania prawników zeznających przed komisją.
Uwaga. KRRP powinna przypomnieć sobie własne działania sprzed kilkunastu lat w głośnej sprawie spółki Optimus z Nowego Sącza, w której wobec broniących tajemnicy zawodowej radców prawnych wszczęto postępowanie karne.
Ówczesne wystąpienie KRRP spowodowało należytą interwencję Ministerstwa
Sprawiedliwości. Jestem zdania, że ta dzielna radczyni powinna zostać zaproszona
na posiedzenie KRRP, a także że powinna nastąpić stosowna interwencja (pewnie
u Marszałka Sejmu). Przebieg tego przesłuchania to gotowy materiał szkoleniowy
dla radców i aplikantów.
PRAWO W PRAKTYCE
„WIELKIE INTERPRETACJE” I INNE ZACHOWANIA
Zawsze należy zaczynać od mównicy sejmowej, na której Prezes doraźnie
zmienił regulamin tłumacząc Marszałkowi: „bez żadnego trybu”, ale to tylko jeden
z dziesiątków podobnych przykładów zachowań prawników (i osób publicznych niebędących prawnikami, ale mówiących o prawie) demonstrujących
słabość profesjonalną i brak klasy. Ponadto w wielu przypadkach chęć osiągnięcia przez różne organy władzy tzw. efektu mrożącego, skłania je do absurdalnych interpretacji prawa, na przykład: publikowanie przez posła zdjęć z interwencji
policji w czasie demonstracji uznano za „atak na policję w związku z wykonywa20
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niem obowiązku i czynności służbowych”; umieszczenie napisu „PZPR” na biurze
posła PIS uznano za „propagowanie ustroju totalitarnego”; minister sprawiedliwości
po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytania ekstradycyjnego zadanego
przez sąd irlandzki ogłosił, że sąd irlandzki „poniósł porażkę”, a „Polska wygrała”; W.
Frasyniuka oczywiście rozpoznawalnego b. opozycjonistę obwiniono o wprowadzenie w błąd policjanta, który go zatrzymał i legitymował, ponieważ jako swoje
nazwisko podał pseudonim opozycyjny; Marszałek Senatu nie zgadzając się z niewygodną dla niego opinią senackiego biura legislacyjnego powiedział, że opinie te
„często odbiegają od moich poglądów” (a opinia dotyczyła powołania w ustawie
nieistniejącego przepisu); umieszczenie słynnej koszulki z napisem „Konstytucja” oraz
dopiskiem „Jędrek” na pomniku prezydenta Kaczyńskiego, uznano za znieważenie
pomnika (można więc znieważyć pomnik i uhonorowaną nim osobę oraz adresata
tego apelu – „Jędrka” odwołaniem się do Konstytucji? I przypomnieniem o jej przestrzeganiu); stwierdzenie wicepremiera Glińskiego, że „moglibyśmy wszystkich pozamykać”; wiceprezes TK składa zdanie odrębne nieodnoszące się do rozstrzygnięcia
i jego uzasadnienia, ale poświęcone krytyce działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, który był wnioskodawcą; Minister Spraw Wewnętrznych interpretuje i ocenia
decyzję władz samorządowych stolicy w sprawie rozwiązania marszu narodowców
w rocznicę Powstania Warszawskiego słowami „od czapy”; przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka słynny poseł Piotrowicz zarzuca Rzecznikowi Praw Obywatelskich „realizację misji politycznej” (a co miałby robić Rzecznik
i czym miałaby się zajmować ta Komisja?); posłanka, profesor prawa oddelegowana
do Krajowej Rady Sądownictwa rozdaje członkom Rady ściągawki z nazwiskami nieaprobowanych przez nią, a ocenianych – osób, a także odpytuje kandydatów niezwykle podchwytliwie – kto jest Prezesem Sądu Najwyższego; według relacji jednego z europosłów premier w czasie pobytu w Brukseli zainteresował się tym, czy na
dawnym zdjęciu z sekretarzem Gierkiem jest Prezes Gersdorf; premier Morawiecki
w wywiadzie prasowym stwierdził, że zmieniona już przecież ustawa o IPN spowodowała na świecie „ożywczy ferment wokół Polski”; politycy oceniali też publicznie
ułaskawienie w sprawie Kamińskiego słowami: „Czułem obrzydzenie”, a informowanie Unii Europejskiej jako „ujadanie hien” i „obrzydliwość”.
Uwaga. Można pomyśleć, że czasami jest to kabaret, hucpa, bezczelność, ale
trzeba poważniej.
Prof. Strzembosz, b. Prezes SN mówi o „poniżaniu Państwa”.
KRÓTKO
Przypomniany w poprzednim numerze adwokat Johann – wiceprzewodniczący KRS nie uczestniczył w posiedzeniu opiniującym sędziowskie kandydatury, bo miał
„inne obowiązki”. A jeszcze rok temu w wywiadzie prasowym był przeciwko zmianom
w ustawach sądowych broniąc dobrego imienia sędziów i sądów oraz kadencyjności.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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Sędziom w stanie spoczynku nowego TK, SN i NSA ustawa zapewnia dożywotnie zatrudnienie na wyższych uczelniach (pozostają jeszcze sklepy „za żółtymi
firankami” – były to sklepy dla „nomenklatury partyjnej”, talony na różnego rodzaju
dobra, kompania honorowa?).
Rzecznik Praw Obywatelskich już skorzystał z nowej instytucji – skargi nadzwyczajnej w sprawie dwóch sprzecznych orzeczeń spadkowych z lat dziewięćdziesiątych. Oby taki był kierunek rozumienia tego instrumentu.
Gdy Rzecznik Praw Obywatelskich składał w Sejmie coroczne sprawozdanie (pisemny raport liczy 900 stron) posłowie partii rządzącej opuścili salę. Czyżby przeczytali raport?
LEKTURY
CCBE opracowało „Przewodnik: zasady korzystania z prawniczych platform internetowych przez prawników”.
Ten dokument ma na celu zwiększenie świadomości adwokatów/radców prawnych w zakresie różnych wyzwań związanych ze świadczeniem przez nich usług
prawnych za pomocą platform internetowych. Dokument zawiera wytyczne
praktyczne i deontologiczne opracowane dla samorządów i stowarzyszeń prawniczych należących do CCBE; organizacje te zachęca się do rozważenia potrzeby
uwzględnienia przedstawionych tu zasad (stosownie do uwarunkowań panujących w ich jurysdykcjach) we wskazówkach przekazywanych ich członkom.
Poza wskazanymi rozważaniami deontologicznymi, w dokumencie wyjaśniono
także wyzwania natury technicznej, m.in. te związane z zachowaniem bezpieczeństwa informacji klienta czy dotyczące określonych rodzajów platform, np. stron
polecających lub platform zawierających pytania i odpowiedzi dotyczące kwestii
prawnych (strony typu Q&A), które dostępne są dla szerokiego ogółu lub określonej grupy adwokatów/radców prawnych.
Na stronie KRRP znajduje się wykaz orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – według haseł. Jest to niezwykle pożyteczna inicjatywa w sytuacji kiedy od
kilku lat zaniechano publikowania na bieżąco orzeczeń, ale i stanowisk Komisji Etyki
i Wykonywania Zawodu podejmowanych w odpowiedzi na kierowane zapytania
(w kadencji 2007-2010 było ich około osiemdziesięciu).
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
Szerzy się bezmyślność. Samodzielne myślenie wymaga odpowiedzialności
i odwagi podejmowania decyzji, a to jest trudne. Ludzie stali się głusi na wyzwanie
Kanta: „Miej odwagę myśleć samodzielnie”. (Prof. T. Gadacz, współpracownik ks.
Tischnera)

Zenon Klatka
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Oświadczenie Prezydenta CCBE
w sprawie sytuacji w Polsce
10.07.2018 r.
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (ang. CCBE), do której należą krajowe
stowarzyszenia i samorządy prawnicze, reprezentuje ponad milion europejskich prawników
z 45 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałych krajów Europy.

Dnia 3 lipca 2018 roku 27 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, w tym jego Prezes, prof. Małgorzata
Gersdorf, zostało zmuszonych do przejścia w stan spoczynku, co niektóre źródła uważają za czystkę
w polskim sądownictwie. Ponadto nowy tryb powoływania sędziów w Polsce nie oferuje takich
samych gwarancji zapewniających niezależność sądownictwa, jakie istniały w ramach poprzedniej
procedury.
Zmiany te są śledzone z coraz większym niepokojem, ponieważ niezależność sądownictwa
od wszelkiego rodzaju ingerencji jest niezbędna dla zachowania praworządności.
CCBE łączy się z obywatelami polskimi, stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego
i organizacjami zawodowymi, którzy publicznie demonstrują swój brak zgody na czystkę prowadzoną
w sądownictwie oraz na pogorszenie stanu demokracji i praworządności w Polsce. Oferujemy nasze
pełne wsparcie polskim sędziom, którzy padli ofiarą tej czystki mającej głęboki wpływ na niezależność
sądownictwa, a co za tym idzie na stan praworządności. CCBE popiera oświadczenie Zarządu
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ang. ENCJ) w sprawie sytuacji w Polsce, które zostało
opublikowane 4 lipca 2018 r.
Instytucje europejskie są głęboko zaniepokojone sytuacją sądownictwa w Polsce, a ich obawy zostały
wyrażone przy kilku okazjach. Dnia 15 listopada 2017 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję
w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce, w której wyraził swoje obawy
dotyczące zmian legislacyjnych i wezwał do przeprowadzenia na szczeblu krajowym, z udziałem
wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, szeroko zakrojonej debaty o reformie
sądownictwa, przy zachowaniu zasad praworządności oraz zgodności z prawem UE i europejskimi
standardami niezawisłości sądów.
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Dnia 2 lipca 2018 roku Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wysłała polskiemu rządowi formalne
powiadomienie, wnioskując o przedstawienie informacji dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym.
Jak wynika z dokumentu Komisji Europejskiej, procedura w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego jest uruchamiana, jeżeli Komisja uzna, że dane państwo członkowskie nie
wywiązuje się ze zobowiązań ciążących na nim na mocy unijnego prawa – w związku z tym Komisja
wszczyna postępowanie prawne przeciwko temu państwu. Podjęcie tego rodzaju działania przez
Komisję wskazuje na powagę sytuacji sądownictwa w Polsce.
W wyniku podjętych niedawno kroków władza wykonawcza w Polsce zwiększa swój wpływ na władzę
sądowniczą. Podział władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą jest niezbędnym
elementem demokratycznego państwa. Należy zauważyć, że wpływ sytuacji sądownictwa w Polsce
nie ogranicza się tylko do terytorium tego kraju, ponieważ ramowe przepisy unijne wymagają
niezawisłości sądownictwa w każdym państwie członkowskim w celu zagwarantowania wzajemnego
zaufania pomiędzy sądami we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europejscy sędziowie faktycznie
kwestionowali niezależność sądownictwa w Polsce, a konkretnie gwarancję należytego dochodzenia
i rzetelnego procesu w tym kraju. Wpływ zmian na sądownictwo jest alarmujący, ponieważ decyzja
o przedłużeniu zatrudnienia sędziów, którzy ukończyli 65 lat, zależy od uznania Prezydenta Polski.
W związku z powyższym oficjalnie wzywamy polskie władze do podjęcia stosownych działań w celu
zapewnienia praworządności. W szczególności wzywamy do wstrzymania działań dotyczących
sądownictwa, które naruszają praworządność w Polsce.
CCBE apeluje o bezstronną władzę sądowniczą w Polsce, która czuwa – w niezależny sposób – nad
podtrzymywaniem praworządności stanowiącej jeden z fundamentów europejskiej demokracji.

Antonín Mokrý
Prezydent CCBE
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O PRACACH W CCBE NAD
MODELOWYMI ZASADAMI ETYKI
(konflikt interesów)

W poprzednim numerze informowałem o podjęciu i przebiegu tych prac,
a także zamieściłem przyjętą dotąd, na różnym szczeblu kompetencyjnym,
treść postanowień o niezależności, tajemnicy zawodowej i wynagrodzeniu
prawników.
W tym numerze zamieszczamy projekt przepisów o konflikcie interesów.
Zenon Klatka

Modelowa zasada konfliktu interesów
przyjęta na Sesji Plenarnej CCBE w dniu 02.12.2016 r.
1. O ile w ust. 4 nie zapisano inaczej, prawnik nie może świadczyć pomocy prawnej ani nie może podejmować działań w imieniu dwóch lub więcej klientów w sytuacji występowania konfliktu interesów w ich obsłudze.
Prawnik nie może świadczyć pomocy prawnej ani podejmować działań w
imieniu klienta w sytuacji występowania konfliktu interesów na linii klient-prawnik lub gdy prawnik zajmował się daną sprawą jako urzędnik publiczny lub jako sędzia, arbiter lub mediator, lub też jako inna osoba umocowana
do rozwiązywania sporów w inny sposób, w ramach pozasądowego rozstrzygania sporów, lub też działająca na mocy dowolnego innego porównywalnego umocowania.
Obowiązek ten dotyczy także sytuacji charakteryzujących się wysokim
ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów.
Uwaga ogólna: Prawnik, które jest oddany podejmowaniu działań w najlepszym interesie klienta, pozostając wolnym od jakichkolwiek sprzecznych interesów jest niezbędny w celu budowania zaufania klienta; także opinia publiczna oczekuje od prawnika
niepodejmowania działań, które miałyby nawet najmniejsze znamiona konfliktu interesów. Stosownie, unikanie przez prawnika sytuacji, w której reprezentuje sprzeczne interesy swoich klientów stanowi kluczową zasadę powszechnie akceptowaną przez profesję
prawniczą. Tylko prawnik nieprezentujący sprzecznych interesów jest w stanie „udzielić
przy zachowaniu pełnej niezależności i w nadrzędnym interesie danej sprawy pomocy
prawnej stosownie do potrzeb klienta” (por. TS, C-550/07 (Akzo Nobel), Nota 42). Kwestia
konfliktu interesów pozostaje w ścisłym powiązaniu z innymi kluczowymi zasadami wykonywania zawodu prawnika, takimi jak zachowanie poufności i niezależności.
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Ust. 1 opisuje ogólną zasadę: prawnik zostaje wyłączony ze świadczenia pomocy
prawnej klientowi nie tylko wtedy, gdy zachodzi konflikt interesów, ale także wtedy, gdy
istnieje znaczące ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w przyszłości. „Znaczące” ryzyko oznacza, że wystąpienie konfliktu interesów w przyszłości jest prawdopodobne.
Z tego powodu, zgodnie z zapisem ust. 3, prawnik ma obowiązek dokonywania oceny
konfliktu interesów w każdym czasie.
I nie ma tutaj znaczenia, czy konflikt dotyczy interesów klientów czy też interesów
klienta i prawnika.
Jednakże, należy mieć na uwadze, że na mocy tej klauzuli nie każdy (potencjalny)
konflikt interesów wyklucza prawnika z reprezentowania jednego lub kilku klientów;
przykładowo: w relacji klienta z prawnikiem występują inherentne sprzeczne interesy,
np. w odniesieniu do wynagrodzenia, treści umowy świadczenia obsługi prawnej, czasu
udzielania odpowiedzi itd. W konsekwencji, w sytuacji występowania konfliktów w zakresie interesów osobistych prawnika, prawnik nie ma prawa świadczyć pomocy prawnej na rzecz klienta, gdy na osobiste interesy prawnika mają lub mogą mieć wpływ interesy klienta, którego prawnik ma reprezentować lub bronić wykonując swoje zadania
na podstawie zlecenia klienta. Taki konflikt może zaistnieć w sytuacji gdy np. prawnik
ma zapewnić pomoc prawną klientowi w sporze z firmą, w której prawnik posiada znaczące udziały lub gdy prawnik ma reprezentować klienta w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla nieruchomości, która przylega do nieruchomości należącej do żony
klienta, która sprzeciwia się projektowi budowy.
Dotyczy to także sprzecznych interesów klientów: gdy np. kancelaria prawna reprezentuje dwóch klientów, którzy są konkurentami może istnieć wiele sprzecznych
interesów klienta, które jako takie wyłączają kancelarię prawną ze świadczenia dalszej
obsługi prawnej na rzecz tych dwóch konkurujących klientów. W zakresie sprzecznych
interesów dwóch lub większej liczby klientów prawnikowi nie wolno świadczyć pomocy prawnej na rzecz tych dwóch lub większej liczby klientów, gdy konflikt zachodzi w
związku z tymi interesami, które powinny być reprezentowane przez prawnika. W konsekwencji, prawnik nie może reprezentować powoda i pozwanego w tej samej sprawie
sądowej. Ponadto prawnik, który świadczył pomoc prawną na rzecz klienta A podczas
negocjacji umowy z klientem B nie może reprezentować klienta B w sporze przeciwko
uprzedniemu klientowi A, który ma swoje źródło w tej umowie, nawet wtedy gdy spór
ma miejsce klika lat później. Z drugiej strony, prawnik może reprezentować dwóch konkurentów w sprawach niepowiązanych przeciwko osobom trzecim, np. prawnik może
reprezentować dwóch konkurentów w sprawie, w której kwestionuje się ważność przepisu ustawy, który dotyczy obu konkurentów lub w sprawie o odzyskanie środków dla
26

PRAWO

obu konkurentów od osób trzecich. Prawnik może reprezentować klienta B przeciwko
klientowi A w sprawie, która nie dotyczy innej sprawy, w której prawnik reprezentuje lub
reprezentował klienta A, o ile prawnik wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków,
a zwłaszcza z obowiązku zachowania poufności.
Dzięki zastosowaniu szerokich pojęć „świadczyć pomoc prawną lub podejmować
działania” jasno zapisano, że chodzi o każdy rodzaj reprezentacji klienta, czy to w trakcie
postępowania sądowego, arbitrażowego czy procedury pozasądowej.
Drugie zdanie ust. 1 zawiera otwartą listę przykładów konfliktów interesów: w żadnej
z tych sytuacji prawnikowi nie wolno świadczyć pomocy prawnej na rzecz klienta.
Poza zapisem ust. 4, lit. b, klauzula ta nie przewiduje zwolnienia w sytuacji gdy klient
akceptuje istnienie konfliktu udzielając w tym zakresie „świadomej zgody”.
2. Prawnik nie może świadczyć pomocy prawnej ani podejmować
działań w imieniu klienta, gdy takie działanie stoi w sprzeczności z jego
obowiązkiem, do wypełnienia którego jest zobowiązany wobec poprzedniego klienta.
Ust. 2 podkreśla bliskie powiązanie kwestii konfliktu interesów z innymi obowiązkami
prawnika, a zwłaszcza z obowiązkiem zachowania poufności i niezależności czy to w
ramach obowiązku deontologicznego czy zobowiązania umownego. Niepozostawanie w konflikcie interesów jest koniecznym, ale nie jedynym warunkiem, aby prawnik
mógł podejmować działania lub świadczyć pomoc prawną na rzecz klienta. Por. także
art. [?] dotyczący poufności, który zawiera analogiczny zapis.
3. Prawnik ma obowiązek dokonywania oceny konfliktu interesów w
każdym czasie.
Mając na uwadze znaczenie zasady, że prawnik nie może pozostawać w żadnym konflikcie interesów zgodnie z definicją ust. 1, ust. 3 zobowiązuje prawnika
do stałego monitorowania możliwości zaistnienia konfliktu. Ogólnie rzecz biorąc,
prawnik posiada lepsze kwalifikacje niż klient do oceny ryzyka konfliktu interesów i
stwierdzenia, że taki konflikt ma miejsce. W rezultacie prawnik ma obowiązek dokonywania oceny (ryzyka) występowania sprzecznych interesów nie tylko raz, przed
przyjęciem zlecenia, ale także w trakcie jego realizacji.
Przyczyny późniejszego zaistnienia konfliktu mogą być bardzo różne. Nie jest
ważne czy powód ten jest związany z obszarem działania klienta, z obszarem działania prawnika czy nowymi wydarzeniami jakie miały miejsce w sprawie: np. zmiana akcjonariusza/udziałowca większościowego klienta może skutkować konfliktem
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z innym klientem prawnika lub prawnik reprezentujący klienta A w postępowaniu
sądowym przeciwko B rozpoczyna pracę w innej kancelarii prawnej, która reprezentuje klienta B w tym postępowaniu, lub kancelaria prawna reprezentuje klienta
A w postępowaniu karnym i podczas tego postępowania okazuje się, że pracownik
kancelarii prawniczej był zaangażowany w przestępstwo.
4. Prawnik może świadczyć pomoc prawną lub podejmować działania w
imieniu dwóch lub więcej klientów w sytuacji zachodzenia konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów tylko wtedy, gdy:
(a) różni klienci mają wspólny interes dotyczący tej sprawy; oraz
(b) klienci udzielili świadomej zgody; oraz
(c) nie ma ryzyka niedochowania obowiązku zachowania poufności; oraz
(d) prawnik stwierdza, że konflikt interesów lub potencjalny konflikt interesów nie przeszkadza mu podejmować działań w najlepszym interesie
wszystkich tych klientów.
Konflikt interesów to pojęcie o wiele szersze niż konflikt czy spór. Posiadanie
wspólnego interesu w określonej sprawie nie oznacza, że indywidualne interesy jednej osoby zaangażowanej w sprawę nie mogą stać w sprzeczności z indywidualnymi interesami innej zaangażowanej osoby.
Powyższe zawsze ma miejsce gdy np. umowę chcą zawrzeć dwie lub więcej
osób. Umowa ma na celu uregulowanie sprzecznych interesów zaangażowanych
stron. Strony zawierające umowę na pewno mają także wspólny interes, ale nie wyklucza to sytuacji, że jedna strona ma interesy osobiste, które mogą być sprzeczne
z interesami osobistymi drugiej strony. W zasadzie można powiedzieć, że indywidualne prawa strony podpisującej umowę są lepiej chronione, gdy obrona zostaje
zapewniona przez prawnika, którego jedynym zadaniem jest dbanie o indywidualne prawa jego klienta. Jednakże czasem zaangażowane strony poszukują jedynie
równowagi pomiędzy indywidualnymi prawami i ufają, że wspólny prawnik będzie
dążył do tej równowagi i do realizacji wspólnych interesów klientów.
Strony posiadające sprzeczne interesy w postępowaniu sądowym nie mają takiego wspólnego interesu. Prawnik nie może bronić stron, których interesy w postępowaniu sądowym są sprzeczne. Strony sporu mogą posiadać wspólny interes w
pozasądowym rozwiązaniu sporu. Prawnik pełniący rolę rozstrzygającego spór nie
działa jednakże w charakterze prawnika.
Podjęcie działań w imieniu osób, których interesy są sprzeczne wymaga spełnienia
czterech warunków:
a) musi istnieć wspólny interes;
b) musi zostać udzielona świadoma zgoda;
c) nawet w sytuacji spełnienia warunków wskazanych w lit. a i b prawnik nie może
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podejmować działań, gdy podejmowanie działań oznaczałoby dla niego konieczność
ujawnienia informacji poufnych lub gdy wiedza z zakresu informacji poufnych, których
nie może on ujawnić uniemożliwia mu podejmowanie działań w najlepszym interesie
wszystkich zaangażowanych stron;
d) prawnik, który podejmuje działania w imieniu jednej strony musi w takim samym
stopniu bronić praw i interesów wszystkich zaangażowanych stron. Jeżeli konflikt pomiędzy tymi interesami uniemożliwia prawnikowi takie działanie nie może on przyjąć
danej sprawy lub musi zaprzestać podejmowania działań.
Wszystkie zapisy tej sekcji Wzorcowego Kodeksu postępowania dotyczą podstawowych zasad określonych w ust. 1. W typowych okolicznościach nie będzie możliwa sytuacja gdzie prawnik lub kancelaria prawna będzie udzielać porad prawnych dwóm lub
większej liczbie klientów w odniesieniu do tej samej sprawy. Nigdy nie będzie możliwe,
aby prawnik czy kancelaria prawna podejmowali działania na rzecz dowolnego klienta
w sytuacji gdy własne interesy wyznaczonego prawnika lub kancelarii prawnej stoją w
sprzeczności z interesami klienta.
Zasada ta została zapisana, aby móc przeciwdziałać konfliktom interesów, w celu
zapewnienia, że osoby uprawnione do otrzymania prawdziwie niezależnej porady rozumieją ją i są upoważnione do jej otrzymania. Ponadto ta zasada ma na celu zapobieganie zaistnieniu okoliczności, które mogą skutkować naruszeniem tajemnicy zawodowej i/lub narażeniem na ryzyko informacji objętych tajemnicą służbową lub po prostu
informacji poufnych.
Ust. 4 omawia te rzadkie okoliczności, kiedy jeden prawnik lub kancelaria prawna
mogą podjąć działania na rzecz więcej niż jednej strony w tej samej sprawie.
Należy podkreślić, że powszechne i proste stanowisko jest takie, że działanie takie
nie byłoby właściwe (i rzeczywiście niektóre członkowskie adwokatury i stowarzyszenia
prawnicze dysponują regulaminami zakazującymi takich działań – notabene, żaden
zapis tego ustępu nie anuluje konieczności zachowania zgodności przez członkowskie
adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z regulacjami czy ustawami obowiązującymi
w ich jurysdykcji).
Ust. 4 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy najlepsze interesy dwóch lub więcej klientów przy ich wzajemnym zrozumieniu i utrzymującej się w zgodzie przewyższają ryzyka
wynikające z konfliktu interesów.
Ust. 4 wskazuje obowiązek monitorowania równowagi pomiędzy najlepszymi interesami klientów i ryzykiem lub domniemanym ryzykiem związanym z kontynuowaniem
podejmowania działań w sytuacji możliwości istnienia konfliktu lub narażenia na ryzyko naruszenia informacji stanowiących tajemnicę zawodową, komunikacji objętych
tajemnicą służbową lub po prostu informacji poufnych. Konieczne jest, aby prawnicy
dążący do podejmowania działań w takich okolicznościach stale analizowali najlepsze
interesy klientów i zaprzestawali podejmowania działań na mocy ust. 4 zaraz po tym
jak proces monitorowania wykaże, że wspólne korzyści klientów utraciły tę przewagę.
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5. Gdy konflikt interesów pojawia się w trakcie prowadzenia spraw
dla dwóch lub więcej klientów lub gdy warunki ust. 4 przestają być zachowane prawnik musi zaprzestać kontynuowania podejmowania działań na rzecz wszystkich tych klientów w tych sprawach.
Ust. 5 to konieczna konsekwencja ust. 3. Ustęp ten jasno stanowi, że prawnik nie
może pozostawać w żadnym konflikcie interesów, od początku do samego końca
realizacji zlecenia.
Ilekroć później taki konflikt interesów wystąpi, prawnik musi zaprzestać podejmowania działań na rzecz wszystkich klientów we wszystkich sprawach, które skutkują wystąpieniem konfliktu interesów: w konsekwencji prawnikowi nie wolno zaprzestać podejmowania działań tylko na rzecz jednego z klientów, których konflikt
dotyczy i kontynuować świadczenie pomocy prawnej innemu klientowi.
6. Prawnicy praktykujący w tej samej kancelarii czy prawnicy i inne
osoby zatrudnione w tej samej kancelarii są traktowane jako jeden podmiot do celów wywiązywania się z obowiązku niepodejmowania działań
w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów.
Ust. 6 stosuje powyższe zapisy ust. 1 do 5 do prawników praktykujących w stowarzyszeniach. W konsekwencji, przykładowo, kancelaria prawna powinna zaprzestać podejmowania działań w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy
klientami kancelarii prawnej także w sytuacji gdy klienci ci są obsługiwani przez
różnych prawników tej kancelarii prawnej.
Ta zasada ma także zastosowanie do wielodyscyplinarnych spółek osobowych;
prawnicy takich spółek są stosownie odpowiedzialni za zapewnienie, że wszyscy
członkowie spółki, także ci wykonujący inne zawody, stosują się do tej zasady.
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Interesy interpretatorów
a wynik wykładni.
Kilka słów na temat prawniczej
szczerości i innych cnót
Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak
radca prawny
WPIA US, Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Deontologie zawodowe tworzą wzorce prawników wszystkich profesji. Wśród
wielu cnót jakie powinniśmy posiadać jest między innymi nieskazitelny charakter.
Potoczne pojmowanie „nieskazitelności” jako takiej dalece odbiega od wzorców
profesjonalnych1. Takie wartości, jak przykładowo prawdomówność, empatia,
wrażliwość, skłonność do eliminowania konfliktów to cnoty, które w prywatnych
warunkach zazwyczaj są niezwykle cenione i pożądane. Jednak te same wartości
inaczej traktowane bywają w obliczu pełnienia ról zawodowych. Prawdomówny
obrońca? Wrażliwy prokurator? – to najbardziej oczywiste przykłady pokazujące
nam odmienność idealnie wyposażonego „zwykłego człowieka” od idealnie wyposażonego prawnika. Jednym z terminów, o których nie wypada mówić w odniesieniu do prawników jest „interes”. Powiedzieć, że prawnik ma interes w takim czy
innym załatwieniu sprawy brzmi niebezpiecznie. A jednak każdy prawnik, każdy
interpretator ma wyraźną intencję, cel, ma interes w takim a nie innym rozwiązaniu
sprawy. Każdy w imię realizacji tego interesu będzie próbować ukształtować interpretacyjne znaczenie przepisu (a także kształt stanu faktycznego, ale tę kwestię
artykuł pominie). Nawet jeśli dzieje się to w sferze jego nieświadomości.
Paradoksalnie – mimo iż prawodawca nie jest podmiotem indywidualnym jego intencje czy cele działania, są analizowane, jako czynnik, który powinien/nie
powinien wpływać wyniki procesu interpretacji prawa. Zdumiewająca cisza otacza
Według słownika języka polskiego nieskazitelny to człowiek 1. nienaganny, taki, któremu nie
można nic zarzucić lub 2. wielkiej prawości, zacności; kryształowy (tak https://sjp.pl)
1
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tymczasem zarówno intencje, cele czy interesy interpretatorów, a także oczywisty
wpływ tychże na przebieg i rezultaty procesu wykładni. Niniejszy tekst to krótki
asumpt do refleksji nad niektórymi z różnic i podobieństw w sposobie dokonywania wykładni, spowodowanymi odmiennością położenia i interesów każdej z
kategorii podmiotów dokonujących wykładni.
Użyteczną kategoryzację interpretatorów przeprowadził Kelsen rozróżniając
cztery różne typy interpretacji prawnej2 ze względu na to, kto jej dokonuje.
(1) Pierwszą grupą interpretatorów są laicy, czyli „zwykli” obywatele. Osiągane przez nich rezultaty interpretacyjne wynikają z motywacji, aby dopasować
swoje zachowania do tego, co jest przepisane przez normy prawne, w celu
uniknięcia negatywnych konsekwencji3. Efekty działania laików wyczerpują się
w sferze spraw prywatnych, który dodatkowo ponosi ryzyko negatywnej oceny swojej interpretacji przez organ stosujący prawo (sędziego, urzędnika). (2)
Druga kategoria to profesjonalni prawnicy. Tu mieści się wykładnia dokonywana przez pełnomocników z upoważnienia ich klientów oraz przez prawników
w komentarzach, glosach, artykułach, w których sugerują „poprawne” - w ich
ocenie - sposoby interpretowania przepisów. Dokonując tego rodzaju wykładni
jej autorzy nie powinni i faktycznie nie ujawniają wszystkich możliwych znaczeń danej normy, ale raczej wybierają takie spośród znaczeń, które najlepiej
służy interesom ich klienta lub alternatywnie pewnemu cennemu celowi społecznemu. Zgodnie z tym, prawnicy–doradcy, dalecy od odgrywania roli naukowej, pełnią funkcję polityczną – podejmują próbę wywarcia wpływu na
rezultaty zastosowania prawa. (3) Trzecia grupa to naukowcy. Wykładnia „czystych teoretyków” jest dokonywana przez prawników za każdym razem, kiedy
H. Kelsen: Reine Rechtslehre (note 1), s. 346 – 354. Kelsen zmieniał swoje poglądy wraz z
upływem czasu. Początkowo uważał, że interpretacja sędziowska nie różni się od interpretacji dokonywanej przez inne podmioty. Następnie postawił tezę, że sędziowie nie są takimi samymi interpretatorami, jak pozostali. W 1960 r. Kelsen proponuje zamienić pojedynczego interpretatora (pogląd zawarty w pracach z 1934 r.) kilkoma kategoriami: interpretatora laika,
interpretatora będącego prawnikiem politykiem, interpretatora będącego prawnikiem naukowcem i autentycznego interpretatora. Ewolucja poglądów Kelsena została poddana analizie
w P. Chiassoni: Varieties of Judges-Interpreters. W: Red. L. Gianformaggio, S. L. Paulson: Cognition and
Interpretation of Law. Torino 1995.
3
Warto dodać, że nieprofesjonalne podmioty dokonujące wykładni prawa nie są przez wszystkich jednolicie traktowane jako członkowie dyskursu prawnego. Jedni badacze kwalifikują laików
jako uczestników dyskursu, tak A. Marmor: The Pragmatics of Legal Language, Ratio Iuris 2008, Vol.
21, nr 4, s. 436. Inni autorzy odmawiają im takiego statusu:„Należy jednak zauważyć, że podmioty
nieobeznane z prawem nie są uczestnikami dyskursu interpretacyjnego. Jego uczestnikami nie są
również podmioty niemające wiedzy na temat jednolitego stanowiska orzecznictwa i doktryny.
Dyskurs jest zastrzeżony dla podmiotów legitymujących się odpowiednimi kompetencjami” – tak
Z. Tobor: Krótka opowieść o szczęśliwym, zakłopotanym i nieszczęśliwym interpretatorze. W: A. Mróz, A.
Niewiadomski, M. Pawelec: Prawo, język, media. Warszawa 2011, s. 105 – 106.
2
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ich intencją nie jest angażowanie się w stosunku do żadnej konkretnej polityki
prawnej. Ten rodzaj neutralnej interpretacji powinien polegać na sygnalizowaniu wszystkich możliwych znaczeń danej normy, zidentyfikowanych za pomocą dozwolonych narzędzi czy technik interpretacyjnych. (4) Wreszcie czwarta
kategoria to sądy i inne organy wydające decyzje. Ich wykładnia powinna być
procesem dwuetapowym. W pierwszym etapie powinno pojawić się pytanie o znaczenie istotnej dla rozstrzygnięcia normy, a często wynikiem takiego
zapytania jest lista kilku znaczeń. Zdaniem Kelsena, przy założeniu, że są one
zidentyfikowane na podstawie dozwolonych metod interpretacyjnych, żadne
z owych kilku znaczeń z listy nie powinno być na tym etapie preferowane
bardziej niż pozostałe. Dopiero w drugim etapie wykładni decyduje się, które znaczenie ma być ostatecznie przypisane normie. Ta decyzja będzie mieć
zdaniem Kelsena kreujący prawo rezultat i często jest spowodowana całkowicie pozaprawnymi normami: moralności, religii, obyczaju. Zwrócenie uwagi
na twórczy charakter sędziowskich wyborów podbudowany pozaprawnymi
czynnikami ma niezwykle doniosłe znaczenie.
Podsumowując, trzy z wymienionych kategorii wykładni mają charakter
wolicjonalny – zawierają akt woli interpretatora. Są interpretacjami przeprowadzonymi „w celu zrobienia czegoś”. Interpretacja dokonywana przez naukowców powinna być natomiast czysto poznawcza. Jest aktywnością podejmowaną nie po to, żeby „coś zrobić”, ale żeby się „czegoś dowiedzieć”.
Interes jako czynnik różnicujący pozycję podmiotów dokonujących
wykładni
Rozróżnienie dokonane przez Kelsena rzuca światło na dwie istotne
właściwości interpretacji prawa: po pierwsze interpretatorzy nie dążą do
tych samych rezultatów swojej aktywności, po wtóre, posiadają różne motywacje i pragnienia co do kształtu finalnego rezultatu interpretacyjnego.
W konsekwencji zarówno podejmowana przez te podmioty aktywność, jak
i jej ocena, musi się różnić. Można zatem zapytać, jakie motywacje i ich rezultaty powinny być akceptowalne w przypadku sędziów, pełnomocników,
obywateli, nauki?
Przyjrzyjmy się najpierw kategorii nieprofesjonalnych interpretatorów prawa
(zwykłych obywateli) i prawników profesjonalistów, będących ich pełnomocnikami. Obie te grupy interpretatorów – z racji swojej pozycji w dyskursie – są
legitymizowane, by wybierać i forsować tę hipotezę interpretacyjną, która jest
korzystna z perspektywy realizacji ich interesów i pozwala wygrać sprawę (zrealizować w możliwie maksymalnym zakresie uprawnienia, zminimalizować obowiązki, uniknięcie lub zminimalizowanie sankcje, wygrać spór). W swoich działaniach
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zwykły obywatel4, choć (potencjalnie) najskromniej merytorycznie wyposażony,
ma najszerszy wymiar wolności: ma pełną legitymację, aby zabiegami interpretacyjnymi zmierzać do realizacji indywidualnego interesu i jest to aktywność niczym
nieograniczona. Może podejmować działania, które profesjonalnego prawnika naraziłyby na odpowiedzialność dyscyplinarną. W wielu sytuacjach jego zaniechania
nie będą nieść negatywnych konsekwencji dla jego interesów, choć niosłyby, gdyby dopuścił się ich profesjonalny pełnomocnik. Pozycja pełnomocnika profesjonalnego jest więc nieco inna – poza realizacją interesu swojego klienta, ogranicza
go bowiem obowiązek zachowania określonych standardów etycznych i merytorycznych – w szczególności standardu profesjonalizmu i rzetelności zawodowej.
Pozycja obu wymienionych kategorii podmiotów i interes jaki mają do zrealizowania, przekłada się na standard uzasadnienia. Możliwe, lecz niekorzystne dla
interesów podmiotu interpretacje przepisu mogą zostać całkowicie pominięte
podczas prezentowania stanowiska w toku sporu interpretacyjnego. Stąd charakterystyczne i całkowicie zrozumiałe dla retoryki stron i ich pełnomocników
jest posługiwanie się perswazyjnymi wypowiedziami, iż dane rozumienie przepisu jest „jedynym słusznym”, „niebudzącym wątpliwości” itp. (co nie jest akceptowalną retoryką wypowiedzi sądu czy nauki). Strategia stron i ich pełnomocników
może polegać (i często polega) na selekcji ze spektrum możliwych znaczeń przepisu tylko tej jednej hipotezy, która jest dla nich korzystna, bo realizuje ich interes
w całości lub w możliwie największym zakresie i ukryciu, bądź perswazyjnym
zdeprecjonowaniu pozostałych. O ile jednak interpretatorowi nieprofesjonalnemu uchodzi każda strategia, o tyle dla pełnomocnika zawsze pozostaje przestrzeń ograniczona profesjonalizmem prawniczym i standardami dopuszczalnej
manipulacji. Można także powiedzieć, że adwokaci i radcowie prawni stanowią
kategorię podmiotów będącą ogniwem pośrednim między niczym nieograniczonymi żądaniami klientów a bezstronnym sądem. Jak już wspomniano wyżej, tym, co ich ogranicza, są standardy zawodowe, które na gruncie wykładni
sprowadzić można do posługiwania się zestawem akceptowalnych narzędzi argumentacyjnych (poznanych w procesie edukacji prawniczej) czy zachowania

Pojawia się pytanie kim jest obywatel występujący w roli „podmiotu dokonującego interpretacji”? Zwykły obywatel, laik to w istocie rzeczy kategoria mieszcząca w sobie osoby o bardzo różnym potencjale, różnej świadomości prawnej, mobilności i możliwościach. Problem ten próbuje
się rozwiązać sięgając do konstrukcji „rozsądnego człowieka”, wzorca podmiotu, któremu przypisuje się określone atrybuty, niezależnie od tego czy posiadanie tych atrybutów cechuje podmioty
faktycznie działające w procesie interpretacji. Reasonable man to podmiot pojawiający się często u
tekstualistów. Konstrukt ten odgrywa także kluczową rolę w przypadku interpretacji umów (zob.
E. Rott-Pietrzyk: Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym. Warszawa 2007).
4
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stosownej, mieszczącej się w prawniczym paradygmacie jakości uzasadniania5.
Zachowują jednak dużą swobodę w modelowaniu swojej strategii interpretacyjnej i decydowaniu o zakresie ujawnianych wątpliwości czy wykorzystywanych
argumentów, a korzystanie z tych atrybutów nie obniża ich prestiżu.
Jak wcześniej wspomniałam, motywacją naukowca powinno być rzetelne
pokazanie całego spektrum możliwości jakie daje tekst prawny, a więc skonstruowanie i przedstawienie pełnego zakresu hipotez interpretacyjnych, w sposób
bezstronny i neutralny ukazujące wszystkie możliwe znaczenia. Wykładnia dokonywana przez „czystych teoretyków” Kelsena, to znana w naszej tradycji wykładnia doktrynalna. Można podsumować, że naukowiec powinien być bezstronnym
interpretatorem, nie powinien unikać prezentowania różnych możliwości jakie
daje tekst, ponieważ jego głównym celem jest rozwój wiedzy. Powinien też zatrzymać się wyłącznie na formułowaniu hipotez bez elementu wolicjonalnego
(wyboru jednej hipotezy). To założenie budzi pewne obiekcje. Nieoczywiste jest
samo zakwalifikowanie przez Kelsena czystych teoretyków prawnych i autorów
komentarzy do dwóch różnych kategorii. Ta propozycja przystaje do współczesnych realiów, o ile poczyni się pewne dodatkowe rozróżnienie. Inna jest rola naukowca piszącego komentarz do aktu prawnego, inna zaś piszącego komentarz
czy opinię w danej sprawie. Ten drugi przypadek powinien być zakwalifikowany do tej samej kategorii co interpretacja dokonywana przez pełnomocników,
pierwszy zaś do kategorii neutralnych interpretatorów – naukowców. Jest jasne,
że zarówno autor monografii jak i autor komentarza do danej instytucji prawnej (czy aktu prawnego) ma obowiązek przedstawić wszystkie możliwe kwestie
związane z badanym zagadnieniem. Zwłaszcza dziś jednak warto postawić pytanie, czy badacze nauki mają obowiązek zachować neutralność poglądów, czy też
ich prace powinny pełnić funkcję formuły pośredniej między motywacją, aby się
„czegoś dowiedzieć” i aby „coś zrobić” (np. odegrać funkcję polityczną, podjąć
próbę wywarcia wpływu na rezultaty stosowania prawa w celu realizacji ważnych społecznie interesów). Wracając zaś do odróżnienia pozycji naukowca wypowiadającego się abstrakcyjnie (publikacje naukowe) i jako „najemnika strony”
(opinie prawne w indywidualnych sprawach), warto wspomnieć o sygnalizowanej w literaturze wątpliwości natury etycznej – czy naukowiec powinien występować w roli pełnomocnika6? Wobec nieistnienia prawnego zakazu, aktualnie
wielu przedstawicieli nauki wykonuje wszak jednocześnie zawody prawnicze.
Niewiele jest sytuacji, w których można by z całą pewnością powiedzieć, że dana hipoteza
interpretacyjna jest nieakceptowalna. W przypadku profesjonalnego pełnomocnika dobrym przykładem może być wykładnia sprzeczna z dotychczasową, utrwaloną linią orzeczniczą, przedstawiona przez profesjonalistę bez uzasadnienia.
6
Problem ten ma charakter uniwersalny – w literaturze obcej zob. np. L. M. Solan: Lawyers As
Insincere (But Truthful) Actors. Journal of the Legal Profession 2012, Spring.
5
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Niejednorodność motywacji, interesu (zamierzonego rezultatu), z jaką
współcześnie podejmują swą działalność przedstawiciele nauki, będzie można rozważać także w odniesieniu do innych grup interpretatorów. Jak wskazuje się w literaturze, inna jest dla przykładu pozycja sędziego wchodzącego
w skład sądu orzekającego w danej sprawie, inna zaś sędziego składającego
votum separatum 7. Brak jednorodności jest więc charakterystyczny tak dla
różnych jednostek w ramach tej samej kategorii, jak i dla tej samej jednostki.
Postawa interpretatora przynależnego do danej kategorii może się zmieniać
w czasie, jak i w zależności od przedsięwzięcia, jakiego się podejmuje, lub
miejsca, jakie zajmuje w systemie 8.
I wreszcie ostatnia kelsenowska kategoria interpretatorów sędziowie
i inne organy rozstrzygające. Interpretatorzy będący sędziami (innymi
organami rozstrzygającymi) „są tworzącymi prawo czynnikami, agentami
legislatywy, którzy wypełniają swoje zadanie przy pomocy interpretacyjnych metod dozwolonych w kulturze prawnej, do której należą”9. Sędzia
jako „usta ustawy” nie może zachowywać się ani jak laik, ani jak naukowiec,
ani też jak pełnomocnik – bez względu na to, którą ideologię związku pomiędzy orzekaniem a prawodawstwem lansuje prywatnie. To przekłada się
z kolei na standardy uzasadniania decyzji sędziowskiej10. Zgodnie z kelsenowskim dwuetapowym modelem orzekania sędziowskiego, obowiązkiem
sędziego najpierw jest wykreowanie i przeanalizowanie wszystkich hipotez
interpretacyjnych, a następnie wybór jednej z nich, zawsze z wyraźnym uzasadnieniem, dlaczego wybiera konkretną hipotezę, a odrzuca inne. Wymóg
ten wydaje się dziś niekwestionowanym standardem, formułowanym nie
tylko w nauce, ale także na gruncie samego orzecznictwa11.
Szerzej Z. Tobor: Spór o zdania odrębne. W: Red. J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień: Wielowymiarowość prawa. Toruń 2014, s. 215-229.
8
Twierdzi się na przykład, że problem dochowania standardów sędziowskiej szczerości bardziej dotyczy sędziów wysokich sądów, ponieważ mają oni znacznie większą swobodę niż sędziowie niższych sądów. Zob. R. A. Posner: How Judges Think. Harvard 2008, s. 269-323 (rozdział
“The Supreme Court Is a Political Court”).
9
P. Chiassoni: Varieties of…, op.cit., s. 45-46.
10
Podobne standardy podejmowania decyzji i uzasadnienia formułowane są w literaturze
także obecnie; J. M. Walker Jr: Judicial Tendencies In Statutory Construction: Differing Views On The
Role Of The Judge. New York University Annual Survey of American Law 2001, s. 203.
11
„Istotnym wydaje się też aspekt obowiązującej wykładni operatywnej, której organ nie tylko
nie zastosował, ale do której winien się był co najmniej ustosunkować w sytuacji, kiedy odmawia jej
słuszności, czego w przedmiotowej sprawie nie zrobił. Wykładnia operatywna stanowi swoisty punkt
odniesienia w praktyce stosowania prawa, decyzje wydawane przez organy podatkowe są zawsze
wydawane w jej kontekście. Akceptowana powszechnie linia orzecznicza powinna zostać więc potraktowana jako punkt wyjścia, z którym organ zgadza się bądź nie, ale zawsze przytacza argumenty
dlaczego podziela takie właśnie stanowisko.” - Wyrok NSA z 14 grudnia 2011 r., sygn. I FSK 475/11.
7
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Nasuwa się tu jedna dygresja. O ile łatwo wyjaśnić genezę powstawania
różnych, sprzecznych stanowisk interpretacyjnych lansowanych w sporach
przez przeciwne strony (dążą one wszak do różnych celów – różnej treści
rozstrzygnięcia i to determinuje ich „kierunek”), o tyle – nawet prawnikom –
trudno wyjaśnić różne rozstrzygnięcia interpretacyjne podejmowane przez
sądy w tych samych lub bliźniaczych sprawach. W naszej kulturze prawnej
zakorzeniony jest wizerunek sądu jako organu mającego wymierzać sprawiedliwość nie sprzyjając żadnej ze stron i kierując się wartościami takimi
jak bezstronność i obiektywizm. Przyjmując takie założenie, sąd powinien
być tym czynnikiem, który realizuje jednolite rozumienie prawa i przez to
urzeczywistnia zasadę pewności prawa. Rzeczywistość przeczy jednak tym
postulatom – potężne rozbieżności orzecznicze są faktem. Dlaczego tak się
dzieje? Próba kompleksowej odpowiedzi przerasta rzecz jasna ramy niniejszego tekstu (poza wszystkim należy wyrazić zwątpienie czy w ogóle jest
możliwa?)12, poczynię jednak kilka uwag.
Przede wszystkim dochodzimy do znanego pytania o to, czym jest prawo? Wizje
prawa są z całą pewnością tym, co różni poglądy sędziów. Ta właściwość orzekania
powoduje, że nawet przy spójnej motywacji decyzyjnej, podejmowane decyzje będą
się od siebie różnić. Przykładowo jedno teoretyczne rozróżnienie na tekstualistów i
intencjonalistów owocuje rozbieżnością rezultatów sędziowskich decyzji. Literatura i
orzecznictwo dostarcza wielu spektakularnych studiów przypadków, w których pojawił się konflikt o pierwszeństwo litery i intencji, nie ma więc potrzeby ich przytaczania13.
Wszystkie one stawiają pytanie o sędziowską swobodę odczytywania ustaw i „modelowania” ich treści. Twarde tekstualistyczne stanowisko będzie prowadzić do całkiem
innych rezultatów niż stanowisko oparte o przekonanie o możliwości modelowania
treści tekstu w imię jakiejś wartości (sprawiedliwości, słuszności, dobra wspólnego) nawet kosztem litery prawa. Drugim ważnym czynnikiem będzie prerozumienie sędziego (jego indywidualne doświadczenia, polityczne i społeczne preferencje)14. Innymi
Wyjaśnianie mechanizmu podejmowania decyzji na gruncie prawa odbywa się z wykorzystaniem wielu dyscyplin naukowych. W celu ukazania czym jest proces decyzyjny i jakie czynniki
wywierają na niego wpływ badacze aplikują różne teorie naukowe, pochodzące spoza dyscyplin
prawnych (np. teorię gier, teorię cen/kosztów społecznych) jako koncepcje mające wyjaśnić to
skomplikowane zagadnienie psychologiczne.
13
Jednym z klasycznych kazusów jest analizowany w wielu tekstach anglojęzycznych kazus Elmera Palmera, wnuczka – zabójcy, który dla spadku pozbawił życia swego bogatego dziadka – zob. np.
S. Fish: Zwykłe okoliczności, język dosłowny, bezpośrednie akty mowy, to, co normalne, potoczne, oczywiste,
zrozumiałe samo przez się i inne szczególne przypadki. W: S. Fish: Interpretacja, retoryka, polityka. Kraków
2002, s. 40. Na polskim gruncie analizowany był kazus „Alojzego”- zob. A. Bielska-Brodziak: Problemy z
Alojzym. W: Red. J. Glumińska-Pawlic, Z. Tobor: Prawnicze dylematy interpretacyjne. Toruń 2011, s. 9-28.
14
Szeroko na ten temat R. N. M. Graham: What Judges Want: Judical Self-Interest And Statutory
Interpretation. Statute Law Review 2009, February.
12
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niezwykle ważnymi determinantami modelującymi wybór rezultatu będą także czas,
prestiż, korzystny wizerunek czy dobra reputacja15. Czasem będzie to także niestety
niespodziewana szansa na szybki i spektakularny awans (mimo iż procedury demokratyczne starają się zapobiec tego typu „niespodziankom”). Tradycyjne wyobrażenie o
aktywności sędziowskiej jako procesie obiektywnym i neutralnym staje się – zwłaszcza
w czasach pełnej publicznej dostępności do materiałów orzeczniczych – dość kontrowersyjne. Znane są też obiekcje formułowane zarówno względem „istnienia” bezstronności16 jak i obiektywności17 na gruncie prawa.
Podsumowując, nie może ulegać wątpliwości, że jednym z zasadniczych czynników motywacyjnych, kreujących postawę interpretatora, jest zorientowanie na zamierzony rezultat podejmowanej aktywności18. Nauka o wykładni niezwykle wiele miejsca
poświęca rozważaniom na temat celów prawodawcy niezwykle rzadko zaś podejmowane są rozważania na temat celów interpretatora jako czynnika wpływającego na
wybory interpretacyjne. Tymczasem analiza praktyki pokazuje, że wkład interpretatora,
intencja z jaką przystępuje do wykładni prawa jest być może najbardziej mobilną, kreującą, twórczą komponentą siły, z jaką forsowana jest w dyskursie hipoteza interpretacyjna. Podobnie jak wszystkie decyzje, wybory interpretacyjne są ograniczone w sposób
umożliwiający realizację interesu danego decydenta. Wszyscy interpretatorzy, w tym
sędziowie, interpretują teksty w sposób, który ich zdaniem będzie im służyć najbardziej.
Podmioty dokonujące interpretacji są zorientowane na rezultat (określony wynik aktywności), jednak ten rezultat jest inaczej pojmowany19. Upraszczając rozważania (i przy
założeniu racjonalności działania interpretatorów) dla pełnomocników pożądanym wynikiem aktywności powinien być interes klienta, dla obywateli ich własny interes, dla
naukowców rozwój wiedzy, zaś dla sądów wykreowanie rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie sądu może być z kolei (w przypadku wielości hipotez interpretacyjnych) realizacją
litery prawa, intencji prawodawcy, lub realizacją abstrakcyjnych wartości (takich jak np.
sprawiedliwość, słuszność), rozumianych jednak według indywidualnych kompetencji
Szeroko na ten temat: R. N. M. Graham, What Judges..., op.cit.
Z. Tobor, T. Pietrzykowski, Roszczenie do bezstronności. W: Filozofia prawa wobec globalizmu:
materiały z XV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa Tomaszowice 2-21 września 2002 r.
Kraków 2003, s. 57-73; Z. Tobor: Bezstronność sędziego. Przegląd sądowy 2005, nr 6, s. 3-15.
17
L. Rodak, Objectivity as Coherence, In: Cserne, Péter / Könczöl, Miklós / Soniewicka, Marta (eds.):
The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence. Selected Papers presented at the Fourth Central
and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, Celje, 23-24 March 2012.
Frankfurt/Main et al. 2014, 148 pp. ISBN 978-3-631-64381-5 pb. Yearbook Peter Lang, 2013, p.15.
18
“Consequently, legal reasoning can have a tendentiousness--an almost palpable gravitation
towards a desired conclusion--that is lacking in the work of analytical philosophers, pure mathematicians or nuclear physicists” – J. Goldsworthy: The Limits of Judicial Fidelity to Law: The Coxford
Lecture. Canadian Journal of Law and Jurisprudence 2011, July, s.319.
19
Zorientowanie na rezultat jest również głównym tematem książki F. B. Crossa: The Theory
and Practice of Statutory Interpretation. Stanford 2009.
15
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psychicznych czy intelektualnych podmiotu. Realizacja każdej z sędziowskich możliwości będzie się dokonywać - świadomie lub nie - przez pryzmat politycznych i społecznych poglądów sędziego20. Warto dodać, że czasem (wypada wyrazić życzenie, że
wyjątkowo) podmioty profesjonalne kierują się jakimś partykularnym interesem.
Szczerość jako prawnicza cnota?
Na kanwie różnic w sposobie dokonywania wykładni ciekawie przedstawia się kwestia szczerości. Czy szczerość jest cnotą jednakowo dla wszystkich kategorii interpretatorów? Czy zachowanie szczerości argumentacyjnej stanowi zawsze premiowaną wartość?
Fascynującej tematyce kłamstwa, jego mechanizmów i rodzajów poświęcono wiele miejsca w literaturze21. Kłamstwo niezwykle często gości także w literaturze prawniczej, głównie związanej z problematyką etyk zawodowych, w tym etyki sędziowskiej.
Najciekawszą z odmian kłamstwa jest przemilczenie (zatajenie). To ono wydaje się
odgrywać szczególną rolę w grze, jaką prowadzą podmioty dokonujące interpretacji. O
ile prawo wyraźnie wypowiada się na temat przemilczenia/zatajenia okoliczności faktycznych, zazwyczaj piętnując to negatywnymi skutkami, o tyle nie znajdujemy w systemie
prawnym norm dedykowanych konsekwencjom przemilczenia okoliczności/argumentów wpływających na rezultat interpretacyjny. Być może dlatego podejmuje się próby
aplikowania do dyskursu prawnego reguł chroniących uczciwą konwersację22.
Różna będzie ocena przemilczenia okoliczności interpretacyjnych dla różnych, wyodrębnionych przez Kelsena kategorii interpretatorów. Przemilczenie przez samą stronę
argumentów, które mogły szkodzić jej interesom powinno być traktowane jako rozsądne, legitymizowane zachowanie. Takie samo zachowanie w przypadku profesjonalnego
pełnomocnika może być realizacją obowiązku troski o interesy klienta. Dla tej kategorii
podmiotów obowiązek szczerości jest rozumiany w sposób odbiegający od tego, jak
traktowana jest szczerość w normalnej, potocznej (pozaprawnej) komunikacji. Zdaniem
Solana, jednego z prominentnych amerykańskich profesorów prawa, prawnicy będący
pełnomocnikami, są wyposażeni w “licencję” do bycia nieszczerymi w stopniu, który w
warunkach „normalnych”, potocznych stosunków międzyludzkich traktowany byłby jako
naruszenie norm społecznych23. Pełnomocnicy profesjonalni korzystają więc z licencji
do zawieszenia tego, co filozofowie nazywają „warunkiem szczerości”24 W zwyczajnych
okolicznościach komunikacji zakładamy, że nasi rozmówcy są szczerzy w swoich wypoSzeroko na ten temat R. N. M. Graham, What Judges…, op.cit.
Temat ten eksplorują zarówno etycy - zob. np. M. Ossowska: Normy Moralne. Próba systematyzacji.
Warszawa 1970, s. 114-125; jak i psychologowie – zob. np. T. Witkowski: Psychologia kłamstwa. Taszów 2006.
22
Zob. H. P. Grice: Logic and conversation. W: Red. P. Cole, J.L. Morgan: Syntax and Semantics 3:
Speech acts. New York 1975. Listę zasad Grice przedstawia w: H. P. Grice: Studies in the Way of Words,
Harvard 1989, s. 28.
23
L. M. Solan: Lawyers As…, op.cit.
24
Na temat „warunku szczerości” zob. J. Searle: Intentionality, Cambridge, 1983, s. 164.
20
21
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wiedziach, tak jak i oni oczekują, że my również, jesteśmy szczerzy komunikując się z nimi.
Założenie szczerości jest natomiast ogólnie zawieszone, gdy wiemy, że człowiek zajmujący określoną formalnie pozycję w dyskursie, mówi w imieniu kogoś innego25. Jednak o ile
radcowie prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi powinni bez wątpienia być wiernymi powiernikami i zagorzałymi sojusznikami swoich klientów, o tyle nigdy nie wolno im
zapominać o tym, że są kimś więcej niż tylko przedstawicielami klienta; są jednocześnie
funkcjonariuszami sądów, organów państwa i strażnikami zaufania publicznego26.
Solan wskazuje także na dwie kategorie prawników, wobec których warunek zawieszenia szczerości nie powinien mieć zastosowania – prawników rządowych i profesorów
prawa27. Profesorowie prawa powinni występować nie w charakterze rzeczników którejś
ze stron, ale intelektualistów, mogących pomóc sądowi, dzieląc się swoją bezinteresowną perspektywą naukową28. Krytyka przekraczania przez profesorów prawa linii dzielącej
uprawianie nauki od bycia rzecznikiem czyichś interesów jest więc wyraźna29.
Niewątpliwie najbardziej fascynujący dyskurs toczy się – zwłaszcza obecnie – w
obszarze interpretacyjnej szczerości sędziowskiej. Tu sprawa wydaje się nieco bardziej
skomplikowana. Jak na przykład pogodzić postulat szczerości z formalnym zakazem prawotwórczej działalności przez sądy, skoro coraz głośniej twierdzi się, że „Sędziowie nie
są ślepymi wykonawcami ustawy, nie są <ustami ustawodawcy> (jak to proklamowali
z przekonaniem twórcy szkoły pozytywistycznej), ale kreują poprzez swoje działania rozumienie sprawiedliwości oraz – jakby to nie zabrzmiało obrazoburczo – samo prawo”30.
Można wyróżnić dwie formy odejścia od prawdy przez sędziów: zatajenie niektórych
argumentów interpretacyjnych lub – co łatwiej dowieść - zmiana poglądów interpretacyjnych przez sędziego w różnych rozstrzyganych sprawach. Na pierwszy rzut oka może
się wydawać, że nieszczerość sędziowska będzie zawsze oceniana negatywnie. Intuicyjnie, przemilczenie czy pominięcie pewnych argumentów interpretacyjnych (i za pomocą
tej strategii zmanipulowanie motywów podjęcia danego rozstrzygnięcia) przez organ
będący decydentem w sprawie, jest odczuwane jako nieuczciwe. Szczerość to wszak
gwarant pewności i przewidywalności, a powszechne pragnienie zakłada istnienie jednej
właściwej, stabilnej interpretacji prawa realizowanej w każdym z orzeczeń wydawanych
w analogicznych sprawach. Czy jednak, w świetle oczywistej utopijności społecznych
pragnień (prawo jest wieloznaczne, a poglądy sędziów różne), sędziowie mogą i powinni
mówić prawdę o swoich poglądach interpretacyjnych? Czy te poglądy powinny się chaL. M. Solan: Lawyers As…, op.cit.
L. T. Brown Jr: “Lawyers” Not “Liars”: A Modified Traditionalist Approach To Teaching Legal Ethic.
Saint Louis University Law Journal 2007, Summer;
27
L. M. Solan: Lawyers As…, op.cit.
28
Ta wypowiedź dotyczy działania w charakterze amici curiae.
29
R. A. Posner: How Judges…, op.cit., s. 225.
30
M. Safjan: Rola prawa w państwie demokratycznym, W: Rola prawników w państwie demokratycznym. NRA. Warszawa 2005, s. 36.
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rakteryzować stałością w każdej sprawie (np. sędzia powinien być zawsze albo tekstualistą
albo intencjonalistą), a może nawet lepiej spytać, czy jest możliwy taki stan rzeczy?
Na temat szczerości sędziowskiej spotkać można różnorodne opinie w literaturze, w
każdym jednak razie – co może budzić zdumienie - idea, iż sędziowie muszą stosować
się do zasady szczerości jest zaskakująco kontrowersyjna31.
Jedni, stawiając na pełną szczerość, z surowością tropią przypadki rozmijania się deklaracji z faktami32. Zauważa się z niepokojem, że jeśli w rezultacie podjętych działań hipoteza interpretacyjna nie spełnia oczekiwań sądu, to pojawia się zjawisko re-writing33 - pisania
prawa „po swojemu”.
Skądinąd można przywołać wypowiedzi, które takie działanie przynajmniej w niektórych przypadkach usprawiedliwiają, pokazując możliwości jakimi dysponuje sędzia, który musi stosować prawo, będąc przekonanym o jego niesprawiedliwości. Sędzia może
podjąć w takich przypadkach czworakiego rodzaju decyzje: (1) zastosować prawo, które
uważa za niesprawiedliwe; (2) otwarcie odrzucić prawo; (3) złożyć rezygnację z urzędu;
lub (4) skrycie obalić prawo - udawać, że prawo wspiera wynik pożądany przez sędziego
(mimo że sam w to nie wierzy)34. Ta ostatnia możliwość jest realizowana w sposób niejawny, przez zatajenie. Twierdzi się, że czwarty wybór - judicial „subversion” - jest znacznie
bardziej powszechny niż jesteśmy gotowi otwarcie przyznać, a co więcej, że tego rodzaju
kłamstwo powinno być (przynajmniej w niektórych wypadkach) usprawiedliwione. Czasem jest to bowiem najlepszy z niedoskonałych wyborów, jakie sędziowie mają, gdy są
konfrontowani z niemoralnym prawem35. Usprawiedliwiając nieszczerość sędziowskich
uzasadnień ukazuje się także interpretację jako szlachetne kłamstwo ułatwiające godzenie się z decyzjami sądów tym, których interesów one żywotnie dotyczą i z których konsekwencjami zmuszeni są żyć36.
Wreszcie pojawiają się poglądy, że sędziowie po prostu muszą kłamać, ponieważ jest
to istota działalności, której się podjęli, a nie ich wybór. Jak pisze Shapiro: „Czysto hipotetycznie, sądy mogłyby mówić przegrywającym: <Przegrałeś, bo my, sędziowie, dokonaliśmy wyboru, zgodnie z którym to ty powinieneś przegrać. Podejmując tę decyzję, uznaliśmy, że twoja przegrana leży w interesie społecznym.> W praktyce jednak we wszystkich
społecznościach, w których wyłonił się współczesny system sądowniczy, sądy uznały za
M. Schwartzman: Judicial Sincerity, Virginia Law Review 2008.
Zob. M. McGowan: Do As I Do, Not As I Say: An Empirical Investigation Of Justice Scalia’s Ordinary Meaning Method Of Statutory Interpretation. Mississippi Law Journal 2008, Fall. Autorka tropi w nim aktywność
interpretacyjną jednego z najbardziej wpływowych sędziów amerykańskich, pokazując, jak deklarowane
przez niego poglądy na wykładnię rozmijają się z działaniami, które podejmuje jako sędzia.
33
Zob. np. M. Robertson: The Impossibility of Textualism and the Pervasiveness of Rewriting in Law.
Canadian Journal of Law and Jurisprudence 2009, July.
34
Zob. R. M. Cover: Book Review, 68 Colum. L. Rev. 1003, 100508 (1968).
35
P. Butler, When Judges Lie (And When They Should). Minnesota Law Review 2007, June.
36
M. O. McGowan: Against Interpretation. “San Diego Law Review” 2005, May-June, s.773: ”Interpretation may be the noble lie that we tell to those who must live by the decision”.
31
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niecelowe przedstawiać się jako organy rozstrzygające w oparciu o sędziowski kaprys (…)
we wszystkich współczesnych systemach i we wszelkich możliwych sprawach sędziowie
mówią przegrywającym: <Nie przegrałeś dlatego, że tak wybrali sędziowie. Przegrałeś, bo
tak stanowi prawo>”37.
Na zakończenie
Inną rzeczą jest jednak kwestia przymusu lub wyboru w kwestii prawniczego (w
tym sędziowskiego) kłamstwa, inną zaś nasza świadomość co do tego, że jesteśmy okłamywani. Łatwo powiedzieć abstrakcyjnie: „nie czuję się dobrze będąc okłamywanym”,
„sprzeciwiam się byciu okłamywanym, potępiam to”. Trudniej w konkretnym przypadku
ocenić czy dana wypowiedź jest kłamliwa czy nie. Jeszcze trudniej tego dowieść, czy
choćby przekonywująco uzasadnić swoje odczucia. Są przypadki kłamstwa, które łatwo
rozpoznać. Ale jak trafnie zauważa się: „Gdyby kłamstwo, podobnie jak prawda, miało tylko jedną twarz, łatwiej dalibyśmy sobie z nim radę; przyjęlibyśmy po prostu za pewnik
przeciwieństwo tego, co mówi kłamca, ale odwrotna strona prawdy ma sto tysięcy postaci i nieograniczone pole”38. Doskonale wiedzą o tym prawnicy, wszak ich aktywność to
obieranie określonych strategii kreowania interpretacyjnego status quo.
Orzeczenia sądowe są bogatym materiałem pokazującym działania, które w świetle
„warunku szczerości” mogą być interesujące. Wiele razy realizuje się następujący scenariusz: jedna ze stron inicjując spór i godząc się na poniesienie jego kosztów, stawia hipotezę
interpretacyjną wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi sąd stwierdza, że z treści przepisu
jednoznacznie, jasno wynika inne rozumienie, spuszczając zasłonę milczenia na argumenty strony. Czy takie działanie sądu jest realizacją warunku szczerości, czy też przemilczeniem „kłopotliwych” okoliczności? Przejdźmy na grunt nieco bardziej obrazowy. Jan i Maria
niedawno zaczęli się spotykać. Valentino jest ex chłopakiem Marii. Pewnego wieczoru Jan
pyta Marię: „Czy widziałeś Valentino w tym tygodniu?” Maria odpowiada: „Valentino był
chory na mononukleozę przez ostatnie dwa tygodnie.” Valentino rzeczywiście był chory
na mononukleozę przez ostatnie dwa tygodnie, ale poza tym, Maria miała randkę z Valentino poprzedniej nocy. Czy Maria – przemilczając ten fakt - skłamała?39. Przykład, który pierwotnie wykorzystał Solan40 pochodzi z eksperymentu, w którym grupa 67 respondentów
oceniała pewne wypowiedzi w kategoriach od 1 (prawda) do 7 (kłamstwo). Punkt 4 na
skali wskazywał na niezdecydowanie. Średni wynik dla cytowanego przykładu wyniósł
3,48. Analiza danych wykazała, że z 67 osób, 63% uznało, że Maria nie kłamała, a tylko 27%
przeciwnie, że kłamała. Reszta była niezdecydowana. „Milczenie jest złotem”.
Agnieszka Bielska-Brodziak

M. Shapiro, Judges as Liars, Harvard Journal of Law and Public Policy 1994, Winter, s. 155-156.
Cytat Michel de Montaigne z książki T. Witkowskiego: Psychologia..., op.cit., s.15.
39
Szerzej na temat badań zob. L. Coleman, P. Kay: Prototype Semantics: The English Word Lie. 57
Language 26 1981.
40
Zob. L. M. Solan: Lawyers As…, op.cit.
37
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Zaszczepiony na wolność
dr hab. Tomasz Kubalica

Kwestia szczepień rozpala emocje rodziców małych dzieci. Zadają
oni palące pytania, czy szczepienia
mają sens? Czy należy się ich obawiać? Te kwestie dotyczą jednak nie
tylko złożonych problemów medycznych, lecz również – bardzo ważnych
z punktu widzenia filozofii problemów moralnych, a nawet logicznych.
Kwestia szczepień odnosi się do takich ważnych kwestii etycznych jak
problem wolności człowieka. Inna
sprawa mniej oczywista, ale również
znacząca, to pytanie, komu wierzyć
w kwestii szczepień. Czy autorytetem w tej sprawie jest każdy dyplomowany lekarz? Czy może nim być
szarlatan bez uznanych kwalifikacji?
Pierwsza podstawowa kwestia bioetyczna da się wyrazić w formie pytania,
czy obowiązkowe szczepienia to naruszenie wolności? Czy zasada autonomii
i prawa do samostanowienia daje rodzicowi podstawę do odmowy obowiązkowego szczepienia? Ten sam problem
wolności stanowi główną inspirację etyki Immanuela Kanta, dla którego właśnie autonomia człowieka stanowi zasadę wszelkich praw moralnych. Można

powiedzieć, że wolność rozumiana jako
autonomia ma dla niego dwa wymiary:
negatywny (wolność od czegoś) i pozytywny (wolność do czegoś). W tym
sensie autonomia w znaczeniu negatywnym oznacza między innymi niezależność od naturalnych czynników determinujących nasze życie, na przykład
od ciężkiej choroby zakaźnej, a wolność
w znaczeniu pozytywnym to samostanowienie osoby, czyli możliwość stanowienia praw moralnych dla siebie
samego, inaczej mówiąc to możliwość
decydowania o swoim własnym życiu.
W tym kontekście odpowiedź na
pytanie o naruszenie wolności przez
obowiązkowe szczepienia w przypadku
bardzo zaraźliwych chorób stanowiących zagrożenie powszechne wydaje
się dość oczywista. Rodzic nie może
powołać się na zasadę autonomii, gdyż
nie szczepiąc własnego dziecka naraża nie tylko zdrowie swojej pociechy,
co samo w sobie już jest nadużyciem,
ale przede wszystkim zagraża zdrowiu
wielu innych osób, zwłaszcza starszych
i słabszych. Choroba nie jest sprawą
czysto prywatną, lecz publiczną nie
tylko z uwagi na powszechną opiekę
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zdrowotną, ale przede wszystkim – na
jej podstawy biologiczne. Wyhodowany na nieszczepionym dziecku patogen
zagraża nie tylko jemu samemu i jego
rodzinie, lecz całemu społeczeństwu
atakując najsłabszych bez względu na
ludzkie prawa do samostanowienia. Decyzja o nieszczepieniu wykracza poza
moralne prawo do samostanowienia
i jest w tym zakresie bezprawnym decydowaniem o zdrowiu innych. Działania
niszczące zdrowie innych są moralnie
naganne, co wynika z moralnego obowiązku solidarności międzyludzkiej,
a w szczególności miłosierdzia wobec
osób chorych. Obojętność lub lekceważenie osób chorych prezentowane
przez zwolenników ruchów antyszczepionkowych jest nieludzka i musi zostać
ocenione jako moralnie negatywne.
Dlatego należy przyjąć, iż nieszczepienie dziecka nie może oznaczać wolności w żadnym tego słowa znaczeniu,
to znaczy ani nie uwalnia ono od choroby, która bez powszechnych szczepień
może zaatakować każdego człowieka,
a zwłaszcza najsłabszych, ani nie jest samostanowieniem jednostki, ponieważ
takowe nie może ograniczać cudzej
wolności. Wyjaśniliśmy już przekonująco, dlaczego nieszczepienie nie jest wolnością w sensie negatywnym, trzeba
jeszcze dodać kilka uwag, dlaczego nie
jest wolnością w sensie pozytywnym.
Filozoficzną odpowiedzią na paradoks wolności i prawa moralnego jest
imperatyw kategoryczny Kanta, który godzi zasadę autonomii i samostanowienia jednostki z uniwersalnością
moralności. W uproszczeniu można po44

wiedzieć, że moralność jest z istoty powszechna, czyli nie dopuszcza żadnych
egoistycznych wyjątków. A to oznacza, że autonomiczna wola jednostki
jest moralna tylko wtedy, gdy zgodnie
z formułą imperatywu, człowiek chce
postępować zgodnie z powszechnym
prawem moralnym, a zwłaszcza, gdy
nie traktuje innego człowieka jako środka do własnego celu. Sprzeciw wobec
szczepienia dzieci nie jest niczym innym
jak wyrazem egoizmu rodziców traktujących dzieci jako środek do realizacji
własnych ambicji. W tym kontekście należy za Karolem Wojtyłom zwrócić uwagę na to, że samostanowienie człowieka ujawnia strukturę samo-posiadania
i samo-panowania osoby. Mówiąc inaczej, człowiek postępujący moralnie nie
może stanowić o tym, czego nie posiada i nad czym nie panuje. Rodzic może
posiadać jedynie siebie i panować tylko
nad sobą, czyli nie jest on ani właścicielem, ani panem swojego dziecka. Traktowanie dziecka jako własności i poddanego jest nadużyciem wolności wyboru
moralnego. Odmowa szczepienia dziecka nie jest zatem wyrazem moralnie
akceptowalnej wolności ani w sensie
negatywnym, ani pozytywnym.
Prawo i medycyna zna wiele sytuacji,
w których nasze prawa zostają zniesione lub ograniczone, tak jak w przypadku epidemii chorób ludzkich czy zwierzęcych kwarantannie zostaje poddany
cały obszar i podstawowe prawa takie
jak prawo do swobody przemieszczania,
czy do własności zostaje zniesione lub
drastycznie ograniczone. Tego rodzaju ograniczenia wynikają z pragnienia
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wolności od determinacji przyrodniczej,
jakiej podlega każdy człowiek. Ponadto
nie znoszą one wolności jako samorealizacji, gdyż ograniczone prawa i swobody nie są absolutne, lecz zawsze ograniczone przez wolność do samorealizacji
innych osób. Inaczej mówiąc, własność,
jak i swoboda przemieszczania nie może
być chroniona tak dalece, że zagraża to
życiu i zdrowiu innym ludziom.
Z nieco innym uzasadnieniem obowiązku szczepienia mamy do czynienia w przypadku chorób wysoce zakaźnych, ale zarazem niezaraźliwych,
takich jak na przykład tężec, który jest
bardzo niebezpieczną i często śmiertelną chorobą. Chociaż łatwo można
ulec zakażeniu laseczkami tężca w wyniku zwykłego skaleczenia, nie jest to
choroba, która łatwo przechodzi z jednej osoby na drugą. Szczepienia przeciwko tężcowi są obowiązkowe, ale
trudno uzasadnić ten obowiązek tak
samo, jak w przypadku chorób uznanych przez medycynę za powszechnie
zakaźne. Można zadać pytanie, czy zobowiązywanie do zaszczepienia się na
groźną, ale nie zaraźliwą chorobę jest
naruszeniem ich autonomii? Z pewnością jest to ograniczenie, co jednak
nie oznacza konieczności zniesienia
tego obowiązku.
Jak już powiedziano nawet własne
bezpieczeństwo zdrowotne nie ma
charakteru czysto prywatnego i za
sprawą systemu opieki zdrowotnej jest
kwestią publiczną. Choroba taka jak
tężec, choć nie jest zaraźliwa, to leczenie zakażonego zawsze obciąża powszechny system opieki zdrowotnej.

Ograniczenie tego rodzaju – łatwych
z punktu widzenia medycznego do
zminimalizowania obciążeń – jest obowiązkiem państwa zapewniającego
społeczeństwu publiczną opiekę zdrowotną. Państwo jest zobowiązane do
ochrony zdrowia obywateli nie tylko
w postaci interwencji post factum, lecz
przede wszystkim – profilaktycznie.
Państwo nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych masowej epidemii ma
obowiązek mobilizować wszystkie siły,
by zapewnić bezpieczeństwo w zakresie zdrowia i życia obywateli.
Tak jak w przypadku prawa o ruchu
drogowym na jego uczestników nakładane są określone obowiązki mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, system opieki
zdrowotnej nakłada obowiązki, które
stanowią oczywiście przymus administracyjny zagrożony karą grzywny. Ten
przymus ma wymusić zgodę, ale nie
jest to przymus bezpośredni, który dokonuje się całkowicie poza zgodą ukaranego. Za przekroczenie dozwolonej
prędkości zostaniemy ukarani mandatem, ale policja nie spowolni nas siłą,
tak lekarz nie może pod przymusem
wbić nam strzykawki. Jeśli ktoś nadużywa swojej wolności, tak że naraża
resztę społeczeństwa na koszty, to powinien zapłacić w postaci kary finansowej część społecznego rachunku za
leczenie spowodowane własną lekkomyślnością wobec chorób zakaźnych
takich jak tężec.
Wyżej przedstawione argumenty
są raczej znane opinii publicznej. Warto jednak zwrócić uwagę na mniej
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znaną argumentację opartą na logice
autorytetu Józefa M. Bocheńskiego.
Wskazuje on na ścisłą relację między
wolnością a nakazującym szczepienia
autorytetem medycznym. Bocheński
argumentuje, że „istnienie autorytetu policji, która zmusza nas do jeżdżenia po prawej stronie drogi, znosi
moją·wolność względem jazdy po lewej stronie, ale tym samym warunkuje
moją wolność jazdy do Berna albo do
Genewy. Bo gdyby nie było takiego
autorytetu, mielibyśmy na szosach taki
chaos i tak wielkie niebezpieczeństwo
(to niebezpieczeństwo istnieje nawet
tam, gdzie jest autorytet), że w ogóle nie mógłbym bezpiecznie jeździć”.
Można powiedzieć, że tak samo jest
z autorytetem medycznym w kwestii
szczepionek. Obowiązkowe szczepienie znosi naszą wolność do pozostawania nieszczepionym, ale w zamian daje
wolność, gdzie indziej w sferze życia
wolnego od zagrożeń chorobowych.
Mamy do czynienia ze swoistą transakcją. Rezygnując z jednej wolności,
otrzymujemy inną. Nie można jednak
zachować jednej i drugiej wolności, tak
jak chcą zwolennicy ruchów antyszczepionkowych.
Jest jeszcze inna, jeszcze bardziej
podstawowa kwestia, na którą zwraca
uwagę Bocheński. Chodzi o pragmatyczne rozróżnienie autorytetu epistemicznego i deontycznego. Pierwszy
rodzaj autorytetu polega na posiadanej wiedzy, takiej jak na przykład
naukowiec w swojej dziedzinie badań. Drugi rodzaj autorytetu wiąże
się z władzą i jako przykład możemy
46

podać władzę rodzicielską matki lub
ojca. Dla naszego zagadnienia istotne
jest spostrzeżenie Bocheńskiego, że
wśród ludzi nie ma epistemicznych
autorytetów absolutnych, gdyż ludzki
autorytet prawie zawsze ogranicza się
tylko do określonej dziedziny wiedzy
i specjalności naukowej a wykroczenie poza nią jest nadużyciem autorytetu. Nawet najbardziej kochający
rodzice nie posiadają odpowiednich
kwalifikacji, żeby naukowo ocenić zasadności szczepień, a w szczególności zasadniczej kwestii postulowanej
przez medyczne autorytety epistemiczne – powszechności szczepień.
Rodzice są owszem autorytetami, ale
tylko deontycznymi dla swych dzieci
i dlatego sprzeciwiając się szczepieniu, wykraczają poza swoją rolę, czyli
nadużywają autorytetu.
Istotny jest jednak jeszcze inny podstawowy aspekt autorytetu epistemicznego, który decyduje o jego rozwoju,
polegający na tym, że obok kompetencji w danej dziedzinie wiedzy istotna
jest również prawdomówność autorytetu. Jest to niezwykle istotny czynnik,
ponieważ wpływa on na zaufanie do
podmiotu autorytetu epistemicznego.
Niestety, można z tego wysnuć zasmucający wniosek, jakim jest brak zaufania
społecznego do nauki, a w szczególności do medycyny. Niestety znakiem
naszych czasów jest rosnące zaufanie
w sprawach medycznych do różnego rodzaju hochsztaplerów i malejące
– w stosunku do wykwalifikowanych
specjalistów.
Tomasz Kubalica

WITRYNA MYŚLI

dr Aleksander Chmiel
radca prawny

Sprawiedliwość,
niesprawiedliwość,
prawda…
„Żaden poeta nigdy nie interpretował natury
w równie dowolny sposób, w jaki prawnik interpretuje prawdę.”
			
Hippolyte Jean Giraudoux
Jak powszechnie wiadomo sprawiedliwość1 (rozumiana jako uczciwe postępowanie), to nie tylko pojęcie prawne, ale przede wszystkim etyczne.
W ujęciu etycznym istotą sprawiedliwości będzie stosowanie zawsze takich
samych norm moralnych 2 zarówno wobec siebie jak i innych ludzi oraz bezstronne podejmowanie decyzji3.
O sprawiedliwości pisano wiele i na ogół sceptycznie: przykładowo Stanisław Ignacy Witkiewicz w dramacie Szewcy twierdził, iż „Jedno jest pewne,
że żadnej sprawiedliwości nie ma i być nie może – jedno co nam pozostało to
statystyka i to nam powinno wystarczyć” ; z kolei Joseph Heller w kultowym
„Paragrafie 22” był jeszcze bardziej sceptyczny „Sprawiedliwość to kolanem
w brzuch z ziemi w zęby w nocy skrycie nożem z góry w dół na magazyn okrętu przez worki z piaskiem wobec przeważającej siły w ciemnościach bez słowa
ostrzeżenia.” Ciekawie powiązał emocje ze sprawiedliwością (wskazując na
jej subiektywizm) Blaise Pascal „Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz
sprawiedliwości”.

„Sprawiedliwość” traktuję bezprzymiotnikowo, co oznacza, że nie będę np. posługiwał się
frazą „sprawiedliwość społeczna”, bowiem sprawiedliwość jest moim zdaniem tylko jedna, a „ubogacanie” jej w przymiotniki sprzyja zaciemnieniu jej istoty i nie służy prawdzie a postprawdzie.
2
Platon uważał, że podstawą istnienia sprawiedliwości jest panowanie rozumu nad wolą.
3
Kluczowym pytaniem jest czy sprawiedliwość w ogóle istnieje? O ile dobrze pamiętam tą
podstawową kwestią zajmował się już Platon w „Państwie”. Kolejne pytanie dotyczy zagadnienia
czy sprawiedliwość jest cnotą moralną z którą się rodzimy czy też jest efektem przyjęcia określonego systemu etycznego. Są to jednak zagadnienia, którymi nie będziemy w niniejszym tekście
się zajmować, a tym bardziej przedstawiać propozycje ich rozstrzygnięcia.
1
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Sprawiedliwość w języku potocznym
W powszechnie przyjętym rozumieniu (w języku potocznym) przez
„sprawiedliwość” określa się także wszelkie instytucje państwowe powołane
do stosowania i egzekwowania prawa (np. nazwa Ministerstwo Sprawiedliwości).
Przyjrzyjmy się, jak funkcjonuje sprawiedliwość w ujęciu potocznym. Daleki jestem od odwoływania się do przykładów z polskiej praktyki sądowej
– jak jest każdy radca/adwokat widzi, a jeśli nie widzi to znaczy, że mało w
sądach bywa.
Sięgnijmy zatem do przykładu z Wielkiej Brytanii i aby nie wikłać się w
obowiązującą obecnie poprawność polityczną przenieśmy się do połowy
XIX wieku. Charles Dickens4 w swoich powieściach niejednokrotnie przedstawiał absurdy wymiaru sprawiedliwości - było mu o tyle łatwiej, że w latach 1827 – 1828 pracował jako młodszy urzędnik w kancelarii prawnej adwokatów Ellisa i Blackmore’a, znał więc od podszewki mechanizmy działania
sądów. Najbardziej krytyczną wobec prawa i prawników jest jego dwutomowa powieść „Samotnia” w której - jak pisze we wprowadzeniu –„…wszystko, co na kartach tej powieści ma związek z sądem kanclerskim jest prawdą lub
mieści się w granicach prawdy”5.
Tu trzeba wyjaśnić Czytelniczkom/Czytelnikom, iż Lord Kanclerz 6 do
reformy z 2005 roku przewodniczył obradom Izby Lordów i stał na czele brytyjskiej judykatury (obecnie te kompetencje przeszły odpowiednio na urzędy
Lorda Spikera i Lorda Najwyższego Sędziego). 7 Krytykując sąd kanclerski, Dickens odwołując się do swoich doświadczeń opisuje butę i przekonanie
o swojej nieomylności sędziów tego sądu – wprowadzenie autora do powieści zaczyna się od słów: „W swoim czasie pewien sędzia kanclerski był łaskaw poinformować mnie, jako jednego z grona blisko stu pięćdziesięciu osób,
niepodejrzanych bynajmniej o zaburzenia umysłowe, że sąd kanclerski, przedmiot wielu uprzedzeń (w tym miejscu odniosłem wrażenie, iż sędzia spogląda na mnie z ukosa), jest mimo wszystko bliski doskonałości. Słuszne bywały
może – przyznał ów sędzia – pewne drobne zarzuty przeciwko tempu jego
pracy, zawierały jednak wiele przesady wynikającej ze skąpstwa naszego
społeczeństwa.” 8
A jak wiadomo Charles Dickens „wielkim pisarzem był”.
Charles Dickens „Samotnia”, tłum Jan Dehnel – Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j. Poznań 2018;
t. I i II; t. I str. 6
6
Pełna nazwa: Lord Wielki Kanclerz Wielkiej Brytanii (ang. Lord High Chancellor of Great Britain)
7
Za Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lord_Kanclerz wg stanu na dzień 2.07.2018 r.
8
Op. cit. t. I str. 5
4
5
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Po przeczytaniu powyżej cytowanego tekstu zrozumiałem, iż sędziowie „sądów najwyższych instancji” niezależnie od długości i szerokości geograficznej
oraz epoki, są przekonani o doskonałości swojej pracy w równie doskonałej
instytucji. Wszelkie podniesione przeciwko nim zarzuty są ich zdaniem bezzasadne, nieistotne i szkalują najdoskonalszą z instytucji na jakiej opiera się
Sprawiedliwość (oczywiście przez wielkie S). Czy my tego przypadkiem skądś
nie znamy? Jakbym słyszał/czytał to niedawno – parę dni czy tygodni temu
… „Nadzwyczajna kasta” więc była i jest wszędzie taka sama …
Tymczasem podsądni mieli/mają o tych instytucjach zupełnie odmienne
zdanie: „Tom Jarndyce często tu zaglądał.(…) Rozmawiał z drobnymi sklepikarzami, radził im by trzymali się z dala od sądu kanclerskiego bez względu na
to co zdarzyć się może. >Bo to tak – powiadał – jak gdyby człowieka pomalutku mleć na otręby albo piec na wolnym ogniu, zakłuwać na śmierć żądleniem przez jedną pszczołę, topić w wodzie sączącej się kropla po kropli,
przywodzić po odrobinie do obłędu.< Tutaj (…) był bliski samobójstwa, tak
bliski, że bliżej nie można”.9 Aby trochę pocieszyć albo zasmucić (sami musimy wybrać) radców prawnych/adwokatów warto pokazać jakie to w owym
czasie były procesy: „…toczy się w sądzie kanclerskim proces rozpoczęty przed
blisko dwudziestoma laty, w którym na jednej rozprawie występuje czasami
trzydziestu do czterdziestu adwokatów, koszty już urosły do sumy siedemdziesięciu tysięcy funtów. 10 Jest to proces familijny i, jak zapewniają wtajemniczeni,
nie bliższy dziś zakończenia niż w dniu, gdy się rozpoczął.”11
A jak działa sąd kanclerski? Oddajmy głos samemu Dickensowi: „… wysoki
sąd kanclerski, który ma w każdym hrabstwie swoje domy w ruinie i leżące odłogiem pola; który ma swojego nieuleczalnie chorego w każdym zakładzie dla obłąkanych, nieboszczyka na każdym cmentarzu; który ma zrujnowanych powodów
i pozwanych (…); który opływającym w dostatki daje moc i przeróżne sposoby
nużenia i udręczania mających słuszność po swojej stronie; który tak wyczerpuje
pieniądze, odwagę, nadzieję, tak zaciemnia umysły i łamie charaktery, że pośród
praktykujących tam prawników nie znajdzie się człowiek uczciwy …”12
Prezentując upadek moralny osób związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz praktyki stosowane w sądzie kanclerskim, autor bardzo krytycznie opisuje także różne instytucje państwowe czy też osoby trudniące się
Op. cit. t. I str. 91-92
Przyjmując, iż w owym czasie 1 funt szterling miał wartość ok. 7 g złota, a wartość 1 g złota
w skupie (na dzień dzisiejszy) wynosi ok. 150 zł, to ówczesny 1 funt obecnie ma wartość 1050 zł, a
więc 70.000 funtów, to 73.500.000,00 zł. W takim procesie, to musiały być dopiero koszty zastępstwa adwokackiego …
11
Op. cit. t. I str. 6
12
Op. cit t. I str. 12
9

10
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np. działalnością charytatywną. Opisując sąd kanclerski autor tworzy jego
symboliczny odpowiednik. Jest to sklep ze starzyzną starego Krooka13, - nazywanego przez sąsiadów i znajomych „lordem kanclerzem” - który skupuje
i gromadzi różnego rodzaju stare dokumenty i niepotrzebne nikomu śmieci.
Czasem wśród tych szpargałów można znaleźć istotny dla procesu dokument, ale właściciel nie zdaje sobie z tego sprawy bowiem nie umie czytać,
aczkolwiek potrafi pisać odwzorowując pokazane mu litery. „Lord kanclerz”
Krook umiera wskutek tzw. samozapłonu – czyż trzeba bardziej czytelnej
symboliki?
Sprawiedliwość w ujęciu etyczno-prawnym
Cesarz Justynian I Wielki wiedział co robi (a może miał tylko dobrych
doradców) opierając się na pismach Ulpiana 14 w swojej kodyfikacji prawa. Ten wybitny prawnik określił sprawiedliwość jako niezmienną wolę
przyznania każdemu należnego mu prawa (definicja klasyczna). W ujęciu
chrześcijańskim sprawiedliwość jest jedną z cech Boga, który „jest sędzią
sprawiedliwym”15. Zdaniem św. Tomasza z Akwinu aby dane prawo można
określić jako sprawiedliwe, to winno ono być „rozporządzeniem rozumu, dla
dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę
nad wspólnotą”. Nawet najsłuszniejsze idee bywają jednak wypaczane. Manipulując pojęciami wyspecjalizowała się w tym lewica. Zaczęło się od Karola Marksa, który przyjmował, że sprawiedliwość nie jest abstrakcyjną ideą,
lecz jej rozumienie wiąże się ze stosunkami produkcji, prywatna własność
winna być więc uspołeczniona, a każdy powinien otrzymać „według jego
potrzeb”. Wprowadzenie pojęcia „sprawiedliwości społecznej” miało przyspieszyć i pogłębić „pranie mózgów” społeczeństwa oraz usprawiedliwić
działania władzy. Uzależnienie oceny sprawiedliwości od m.in. elementów
ekonomicznych miało na celu jej zrelatywizowanie. Trzeba powiedzieć, że
to się udało i utrzymało się nawet po tzw. transformacji ustrojowej w latach
1989/1990.
Przykładowo, prawo karne materialne wszystkich państw „demokracji
ludowej” zawierało w definicji przestępstwa element ocenny, jakim było w
polskim prawie „społeczne niebezpieczeństwo czynu”16. Ta materialna strona przestępstwa zawierała zarówno elementy przedmiotowe jak i elementy
Nieprzypadkowo tak nazwanego przez autora - Crook – tłum. z j. ang. : łotr, oszust
Właściwie: Gnaeus Domitius Annius Ulpianus
15
Jedna z prawd wiary głosi: „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a
za złe karze”
16
Nullum crimen sine damno sociali magis quam minimo - nie ma przestępstwa bez społecznej
szkodliwości w stopniu większym od znikomego
13

14
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podmiotowe. Nowy kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku, który wszedł w życie 1 września 1998 roku, nie zawiera określenia „społeczne niebezpieczeństwo”, które mieliśmy w kodeksie z 1969 roku; mamy za to „społeczną szkodliwość”, bowiem stare określenie mogło źle się kojarzyć. Mało tego, dawniej
pojęcie społecznej szkodliwości obejmowało tylko elementy przedmiotowe a o elementach podmiotowych (w ramach strony materialnej przestępstwa) decydowała „wina w sensie społecznym”. Obecnie pojęcie społecznej
szkodliwości obejmuje zarówno elementy przedmiotowe (dawna społeczna
szkodliwość) jak elementy podmiotowe (ujęcie kompleksowe). Zmieniono
więc tylko nazwę.
Warto tu przypomnieć, że koncepcję społecznego niebezpieczeństwa
(obecnie nazywanego społeczną szkodliwością) wprowadzono w RFSRR,
po rewolucji październikowej. Materialną stronę przestępstwa określano jako działanie lub zaniechanie społecznie niebezpieczne, zagrażające
podstawom radzieckiego ustroju i porządku prawnego. Tym, którzy dawno
uczyli się prawa karnego albo nieuważnie słuchali wykładów przypomnę,
iż wprowadzenie do znamion przestępstwa „społecznego niebezpieczeństwa” miało służyć uniknięciu/zmniejszeniu kary dla zasłużonych rewolucjonistów a w innych przypadkach pognębieniu „wrogów ludu”. Ocena
zależała wyłącznie od sędziego, który realizując polityczne wytyczne stał
na straży jedynego słusznego ustroju sprawiedliwości społecznej. Proces
służył więc nie prawdzie lecz postprawdzie poprawnej politycznie, bo akceptowanej przez władze.
=====
Jak więc wykazano powyżej niezależnie od rozumienia pojęcia sprawiedliwość: czy to potocznego, czy też etycznego lub prawnego prawnicy
uczynili wiele aby to pojęcie zrelatywizować i upolitycznić. Sprawiedliwość
może się więc okazać niesprawiedliwością. I odwrotnie. Zaś prawnicy –
praktycy czując się kapłanami w „Świątyni Sprawiedliwości” oderwali się od
tych, którzy ich tymi kapłanami uczynili. Niestety, nie jest to zjawisko nowe
i tylko związane z Polską czy innymi krajami bloku postkomunistycznego, co
niektórzy usiłują nam wmówić.
Aleksander Chmiel

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

51

ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Jak niewątpliwie Szanowni P.T.
Czytelnicy zauważyli redakcja waszego kwartalnika pisane przeze
mnie artykuły zamieszcza w rozdziale zatytułowanym ,,Ugór sądu
i rzecznika dyscyplinarnego’’. Nie
wiem czy ten tytuł nie jest przypadkiem (lub nie) wyrazem oceny pracy
Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników
Dyscyplinarnych, czy też jest charakterystycznej dla Redaktora Naczelnego ironicznej postawy życiowej
– skądinąd bardzo ciekawej i godnej
naśladowania w tych ciekawych czasach. Ta refleksja powstała, gdy przymierzając się do kolejnego artykułu
zdałem sobie sprawę, że lato w pełni, sezon urlopowy też w pełni, a w
naszej rzecznikowskiej rzeczywistości kanikuły nie ma.
Otóż wpłynęło do nas w jednym
dniu 237 spraw, w których musimy
prowadzić postępowania dyscyplinarne. Co to są za sprawy i dlaczego jest ich aż tyle? Odpowiedź na
to pytanie jest taka: są to sprawy
wynikające z niewykonania ciążącego na radcach prawnych obowiązku
szkolenia zawodowego. A dlaczego
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jest ich aż tyle to nie jestem w stanie
stwierdzić. Ilość ta wynika z podjętych przez Koleżanki i Kolegów decyzji, że szkolenia te z tych czy innych
przyczyn zlekceważą. Podkreślić należy, iż aż 106 osób nie uzyskało ani
jednego punktu czyli ich wynik wynosi ,,0’’.
Pozwalam sobie przypomnieć
tu, iż w kwartalniku nr 2/14/2017 w
swoim artykule przytoczyłem dwa
orzeczenia Sądu Najwyższego (SDI
56/16 z dnia 3 listopada 2016 r. i
SDI 84/16 z dnia 9 lutego 2017 r.),
z których jednoznacznie wynika, iż
uchylanie się od obowiązku szkolenia zawodowego określonego przez
właściwy organ samorządu zawodowego może stanowić przewinienie
dyscyplinarne.
Oczywiste jest, iż nie będziemy
automatycznie uznawali, że każde
niewykonanie obowiązku szkoleniowego jest deliktem dyscyplinarnym, bowiem mogą zdarzyć się
okoliczności losowe (długotrwała
choroba) czy inne, które uniemożliwiły zrealizowanie tego obowiązku.
Jestem przekonany, że każda sprawa
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zostanie wnikliwie rozpoznana, i że
wnioski podjęte po przeprowadzeniu dochodzenia będą prawidłowe i
oparte o wszystkie przeprowadzone
dowody. Tak się dziwnie składa, że
poruszony wyżej temat nasunął mi
inne, wydaje się bardzo od tematu
szkoleń odległe refleksje.
Refleksją tą jest konstatacja, że
siedziba naszej Izby jest wyraźnie
nieadekwatna do jej zadań. Tak się
złożyło, że kilka dni temu byłem w
Izbie i byli także trzej moi zastępcy
zamierzający przeprowadzić zaplanowane czynności procesowe. I co
się okazało? I jaki powstał problem?
Otóż zabrakło po prostu wolnych
pomieszczeń do przeprowadzenia
tych czynności, ten brak pomieszczeń nie wynikał np. z tego, że różne
pomieszczenia były zajęte przez obradujące inne organy Izby – np. Prezydium Rady czy też Komisje Rady.
Nie, Izba była ,,pusta’’ tzn. były w
niej tylko etatowe pracownice Izby i
czterech rzeczników.
Trudno sobie wyobrazić co się będzie działo po okresie wakacyjnym
jeśli będziemy chcieli ,,przerobić’’ te
nowe szkoleniowe sprawy jak i inne
skargi przecież stale wpływające.

Pamiętać też należy, że ilość skarg
bezpośrednio wpływa na ilość sesji
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
który potrzebuje odpowiednich pomieszczeń do realizacji swojej roli i
liczby uczestniczących w posiedzeniach osób. Nasz Sąd Dyscyplinarny
dysponuje tylko jedną godną swej
roli salą, która z resztą z trudem jest
przystosowana do pełnienia funkcji
sali rozpraw.
Ostatnio z racji swoich rzecznikowskich obowiązków byłem w
siedzibie OIRP w Krakowie i muszę
przyznać, że z zazdrością patrzyłem
na ich pomieszczenia, a w szczególności na salę, w której orzekał Okręgowy Sąd Dyscyplinarny. Jest to sala
sądowa z prawdziwego zdarzenia,
umeblowana jak każda sala sądu powszechnego i wykorzystywana wyłącznie do tej roli.
Apeluję więc w tym miejscu do
Rady naszej Izby – podejmijcie szybko decyzję pozwalającą na zwiększenie siedziby Izby, a co za tym idzie
stworzenia właściwych warunków
(wizualnych i ilościowych) między
innymi dla organów dyscyplinarnych Izby.
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r.pr. Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

W artykule przedstawię sprawę,
która po raz pierwszy była rozpatrywana przed OSD, a dotyczyła kłamstwa
lustracyjnego. Od 2006 r. ustawą
lustracyjną (obowiązkowi składania
oświadczeń o współpracy z organami
PRL) objęci zostali radcowie prawni.
Sąd Okręgowy w Katowicach
przekazał OIRP prawomocny wyrok
tegoż sądu, w którym na mocy art. 21
ust.2 ustawy z 18 X 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz.1388 ze zm.
– dalej: ustawa o ujawnieniu) stwierdzono, że radca prawny złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i za to na mocy art. 21a ust.
2b ustawy orzeczono zakaz pełnienia
funkcji publicznej, o której mowa
w art.4 pkt.2-57, na okres 3 lat. Orzeczenie zostało utrzymane w mocy
przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Należy podkreślić, że taki wyrok wiąże organy samorządu radcowskiego,
w tym sąd dyscyplinarny, co do faktu
popełnienia czynu. Obwiniony radca
prawny przyznał się do popełnienia
zarzucanego mu czynu.
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W tym miejscu warto wgłębić się
w specyfikę postępowania lustracyjnego.
Na podstawie art. 21f ust.2
w związku z art. 21f ust.1 i art. 4 pkt.47
ustawy o ujawnieniu, za złożenie
przez radcę prawnego niezgodnego
z prawdą oświadczenia lustracyjnego potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu, sąd dyscyplinarny orzeka karę złożenia z urzędu lub
inną przewidzianą w odpowiednich
ustawach karę dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem pełnionej funkcji
publicznej. Wyrokiem z 19 kwietnia
2011 r, sygn. akt. K19/2008, Trybunał
Konstytucyjny orzekł, że art. 21f ust.2
zdanie 1 ustawy o ujawnianiu informacji w zakresie, w jakim dotyczy
zawodu radcy prawnego, o których
mowa w art.21f ust.1 wymienionej
ustawy jest niezgodny z art. 2 i art.
65 ust.1 w zw.z art. 31 ust.3 Konstytucji RP. Skutkiem stwierdzenia niekonstytucyjności art.21f ust.2 zdanie
1 ww. ustawy jest uchylenie ograniczenia w zakresie wyboru przez
sąd dyscyplinarny sposobu ukarania osoby, która złożyła niezgodne
z prawdą oświadczenie lustracyjne.
Zatem z dniem wejścia w życie wy-
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roku z 19 kwietnia 2011 r. sądy dyscyplinarne orzekające w sprawach
osób wskazanych w art. 21f ust.1
ustawy o ujawnieniu, są uprawnione
do niuansowania odpowiedzialności tych osób oraz stosowania sankcji adekwatnych do stopnia winy
i okoliczności konkretnego wypadku. W miejsce regulacji szczególnej zawartej w art. 21f ust.2 zdanie
1 ustawy o ujawnianiu sądy stosują
regulację ogólną wynikającą z odpowiednich przepisów dyscyplinarnych. Te przepisy zaś w odniesieniu
do zawodu radcy prawnego przewidują możliwość orzeczenia sankcji
dyscyplinarnej w różnym stopniu
dolegliwej dla ukaranego.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
w Katowicach, mając na uwadze
cytowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uznał, że złożenie przez
Obwinionego niezgodnego z prawdą
oświadczenia lustracyjnego jest przewinieniem dyscyplinarnym, albowiem
narusza godność zawodu radcy prawnego. Obowiązek dbania o godność
zawodu w życiu prywatnym i działalności publicznej wynika z przepisów
ustawy o radcach prawnych – art 64
ust1 i art. 6 ust.2 KERP obowiązującego od 01.01.2008, a także z art. 11 ust.1
obowiązującego od 01.07.2015. Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego zał. do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych z 22.11.2014 r.
Za to przewinienie OSD wymierzył
Obwinionemu na podstawie art. 65

ust.1 pkt.4 ustawy z 6.07.1982. o radcach prawnych karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego na czas trzech lat oraz na
podstawie art. 65 ust.1 pkt. 2”b” zakaz wykonywania patronatu na czas
trzech lat. Przy wymiarze kary sąd
dyscyplinarny wziął pod uwagę, że
powinna istnieć równowaga pomiędzy okresowym zakazem pełnienia
funkcji publicznych orzeczonym wyrokiem lustracyjnym, a zawieszeniem
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Minister
Sprawiedliwości
wniósł odwołanie od orzeczenia
na niekorzyść obwinionego, zarzucając rażącą niewspółmierność wymierzonej kary w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości czynu
i stopnia winy.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości czyn popełniony przez obwinionego należy do najcięższych kategorii przewinień dyscyplinarnych,
niweczących publiczne zaufanie do
profesji radcy prawnego i w odczuciu społecznym wymaga pozbawienia prawa do wykonywania tegoż
zawodu. Stąd wymierzenie za taki
delikt kary o niewspółmiernie małej
dolegliwości dla obwinionego narusza także standardy składające się
na budowanie pozytywnego wizerunku samorządu radców prawnych.
Minister wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez wymierzenie obwinionemu kary pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu.
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Wyższy Sąd Dyscyplinarny
KIRP uznał odwołanie za bezzasadne. Nie zgodził się z zarzutem rażącej
niewspółmierności kary i utrzymał
w mocy orzeczenie naszego OSD.
WSD stwierdził, że o karze rażąco niewspółmiernej można mówić tylko
wówczas, gdy wymiar ten pozostaje
w rażącej dysproporcji w stosunku
do kary, jaką zazwyczaj wymierza się
za dany czyn. Chodzi tu o nieproporcjonalność, której poziomu nie
da się zaakceptować. Obwinionemu
postanowiono zarzut złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia
lustracyjnego, a nie współpracy jako
tajnego współpracownika z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Próba oceny przez
sąd dyscyplinarny zachowania radcy
prawnego polegającego na współpracy i wymierzenie kary za wcześniejsze
postępowanie, którego fakt obwiniony zataił byłaby rażącym wyjściem
poza granice zarzucanego mu czynu.
Z przywołanego na wstępie uzasadnienia wyroku T.K. z 19.04.2011 r. wynika
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wprost, że kara pozbawienia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego
nie jest jedyną, jaka może być wymierzona
za kłamstwo lustracyjne. Stąd nie można
uznać za zasadne twierdzenia odwołania,
że już sam fakt złożenia przez radcę prawnego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego powinien wiązać się
z pozbawieniem prawa do wykonywania
tego zawodu. Natomiast dla wymiaru kary
Obwinionemu ma znaczenie wyrok sądu
powszechnego, który orzekł wobec radcy
prawnego zakaz pełnienia m. in. funkcji
publicznej, o której mowa w art. 4 pkt.47
ustawy o ujawnianiu, na okres trzech lat.
Zdaniem WSD to kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu byłaby rażąco
niesprawiedliwa, bowiem odbiegałaby od
oceny obwinionego jako radcy prawnego jakiej dokonał już sąd lustracyjny. Także
kara taka odstawałaby od dotychczasowego orzecznictwa sądów dyscyplinarnych,
które przyjmuje, że kara dyscyplinarna powinna być adekwatna swoją surowością
do kary wymierzonej przez sąd lustracyjny.
Orzeczenie jest prawomocne.
Barbara Konarzewska
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Muzyka, która zbliża ludzi i jak
twierdził nieśmiertelny Jerzy
Waldorff, łagodzi obyczaje,
czyli zaproszenie do świata sztuki

Maria Nogaj

radca prawny

PYTANIE: czy w Katowicach, mieście
kreatywnej muzyki UNESCO, muzyka
rzeczywiście łagodzi obyczaje?
Jak zapewne wszyscy melomani,
a szczególnie mieszkający w Katowicach
wiedzą, Katowice i Kraków to jedyne dwa
miasta w Polsce, które przez UNESCO
zostały zaliczone do kreatywnych miast
w dziedzinie sztuki. Kraków w dziedzinie literatury a Katowice w dziedzinie
muzyki. Pisałam o tym wielokrotnie na
łamach naszego kwartalnika. Obydwa
nagrodzone miasta uznały, że tytuł zobowiązuje i od kilku lat organizują międzynarodowe konferencje, na których
wspólnie z miastami – laureatami z innych krajów, wymieniają się doświadczeniami i szukają rozwiązań, których celem
jest systematyczne działanie na rzecz

rozwoju kulturalnego swoich miast.
Ostatnio taka konferencja odbyła się
w Krakowie i w Katowicach, czyli w Krakowicach w czerwcu 2018 r. a towarzyszyły jej różne ciekawe wydarzenia kulturalne. Dzień katowicki to była sobota 16
czerwca, a moim zdaniem, w trakcie samej konferencji najciekawsze były cztery
z równolegle odbywających się kilku paneli. A więc szczególnie zainteresowały
mnie panele o następującej tematyce:
- Kultura i Media przy zastosowaniu najnowszych technologii,
- prawa twórców i swoboda wyrażania twórczej ekspresji,
- rola architektury sensu largo, ze
szczególnym uwzględnieniem designu, w budowaniu wrażliwości mieszkańców na sztukę, z uwzględnie-
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niem dziedzictwa kulturowego oraz
ze zwróceniem uwagi na problemy
związane z ochroną środowiska
oraz
- problemy społeczne a kultura,
innymi słowy szukanie sposobu na
przybliżenie zdobyczy kulturalnych
tzw. „marginesowi społecznemu”.
Wędrowałam od panelu do panelu
(wszędzie zajęcia odbywały się po angielsku i bardzo imponował mi profesjonalny
angielski polskich uczestników). Wszędzie,
zarówno wypowiedzi bezpośrednich
uczestników panelu, jak i aktywnych słuchaczy, były dla mnie pasjonujące. Także
dyskusje kuluarowe,bo tak bezpośrednimi
uczestnikami paneli jak i słuchaczami byli
praktycznie młodzi i bardzo młodzi ludzie
z całego świata, którzy jeszcze wierzą w to,
że mają bezpośredni wpływ na „czynienie sobie ziemi poddaną”. I to pozwala
z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Ponieważ jednak w dalszej części
artykułu chcę jeszcze trochę napisać
o tym, co moim zdaniem ciekawego
zdarzyło się ostatnio w muzyce o której
pisuję, dlatego na koniec tej części tylko krótkie podsumowanie konferencji
w odniesieniu do tego, co w sprawach
będących jej przedmiotem zrobiono
i robi się dalej w Katowicach celem poprawy komfortu życia mieszkańców.
Moim zdaniem, po pilnym wysłuchaniu przedstawionych i zgłoszonych
postulatów, w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje stwierdziłam,
że zrobiono dużo i że w pewnych dziedzinach możemy nawet być przykładem. Stworzyliśmy w Katowicach nie
tylko wspaniałą strefę kultury z perełkami
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architektonicznymi takimi jak budynki
NOSPR, Muzeum Śląskie i Centrum
Konferencyjne, wraz z rekreacyjnym
otoczeniem nie tylko dla uczestników
odbywających się tam wydarzeń, ale
też dla codziennych bywalców tego
miejsca; stworzono także kilka innych
interesujących miejsc o podobnym znaczeniu. Tworzą je przykładowo: Biblioteka Śląska i towarzyszące jej budowle,
wprawdzie bankowe, ale o bardzo ciekawej architekturze oraz znajdujący się
nieopodal ciekawy gmach Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego,
wraz ze znajdującą się w nim znakomitą, spełniającą światowe standardy, salą
koncertową, gdzie tak lubi koncertować
np. Krzysztof Zimmermann, który jest absolwentem tej Akademii.
Kolejnym miejscem jest prześliczny budynek Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego położony nieopodal
Katedry, Pałacu Biskupiego i małego
wprawdzie, ale posiadającego bardzo
ciekawe zbiory Muzeum Diecezjalnego, w którego wnętrzach dość często odbywają się interesujące wydarzenia kulturalne. Jest jeszcze odnowiona
i częściowo przebudowana Filharmonia z moją ukochaną, oszkloną kawiarenką na 5 piętrze i sympatycznym,
całorocznym tarasem. Paryż ma swoje
„dachy Paryża”, o których kręci się filmy,
a ja mam swoje secesyjne dachy katowickie, których mi moja siostra – paryżanka szczerze zazdrości. Dodam siostra,
która jest laureatką różnych odznaczeń
za krzewienie kultury polskiej za granicą.
Ostatnio została uznana za wybitną Polkę w dziedzinie kultury we Francji.
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Z kolei przywracane kulturze peryferyjne dzielnice Katowic to, między innymi, Szopienice – miejsce wzbudzające
do niedawna strach, a w ostatnich latach,
w dużej części za pieniądze „unijne,” systematycznie odnawiane. Byłam i podziwiałam. No i ”nieśmiertelny Nikisz”,
czyli dzielnica Nikiszowiec, obowiązkowe miejsce „wożenia” turystów.
Nadal są jednak minusy, bo moim
zdaniem jeszcze sporo należy zrobić w „temacie” ochrony środowiska – stare dzielnice, np. Dąbrówka,
są ciągle ogrzewane zatruwającymi
otoczenie piecami. No i nadal, moim
zdaniem, za dużo wycina się drzew.
A jak na tak wspaniałe centra kultury, o których pisałam wyżej, a które
są tłumnie odwiedzane, ciągle żenującą sprawą jest kompromitujący
dla miasta brak parkingów, na których turyści, na ogół melomani czy
też uczestnicy konferencji z całego
kraju i z zagranicy, mogliby zostawić samochody. No i na koniec pytanie, czy wszystkie imprezy, odbywające się w sąsiadujących ze sobą
Spodku, Gmachu Konferencyjnym
i salach NOSPR muszą na ogół odbywać się w tym samym dniu i o tym
samym czasie?
Na koniec należałoby wspomnieć o tym, że w trakcie konferencji władze Katowic, poprzez
podpisanie specjalnej umowy
dołączyły do Międzynarodowej
Sieci Miast Schronienia ICORN.
Organizacji powołanej w roku
2005, której celem jest oferowanie
schronienia dla prześladowanych

artystów. I jeszcze jedna uwaga:
po ostatnim (1 sierpnia) corocznym zbiorowym odśpiewaniu piosenek z Powstania Warszawskiego
pomyślałam, czy nie można by podobnie zorganizować zbiorowych
śpiewów naszych pięknych pieśni
powstańczych, o których powoli
zapominamy? Śpiewanych w czasie powstań, które w końcu zakończyły się pewnym sukcesem i moja
Mama urodziła się dzięki temu już
w Polsce. Mogłoby to odbywać się
np. na placu przed teatrem w Katowicach, w miejscu gdzie zazwyczaj mieści się strefa kibica.
A teraz wreszcie pozwalam sobie
przejść do Muzyki, którą kocham.
OPERA w czasie wakacji i w nowym sezonie 2018/2019
Ostatnio nie pisałam zbyt dobrze
o naszej rodzimej Operze z siedzibą w Bytomiu. Dlatego ze szczególną
przyjemnością obejrzałam uroczy „drobiazg ”operowy 18-letniego, a już wielkiego Wolfganga Amadeusza Mozarta
pt. „Rzekoma Ogrodniczka” (La Finta
Giardiniera). Z tajemniczym podtytułem, zapewne inscenizatorów: „Kto zabił
Rzekomą ogrodniczkę?”. Spektakl został
zrealizowany z wdziękiem i rozmachem
przez międzynarodowy i jednocześnie
młody zespół realizatorów w osobach:
Bassem Akiki (Libia) – kierownictwo
muzyczne, Andre Heller – Lopes (Brazylia) – reżyseria, Renato Theobaldo
(Kuba?) – scenografia i Dagmara Walkowicz-Goleśny (Polska) – kostiumy.
Zespół prawie w całości południowo-
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-amerykański a zatem wystawienie, jak
na taki zespół przystało, cechowało tempo i spory temperament. A także duże
poczucie humoru. Udało się to osiągnąć,
myślę, że w pewnym stopniu dzięki bardzo młodym wykonawcom, bo w spektaklu wystąpili, obok doświadczonych
artystów z opery bytomskiej, studenci
Akademii Muzycznej w Katowicach.
Podobało się nie tylko mnie, ale i całej
zgromadzonej na premierze publiczności, dlatego tym razem z całego serca
zachęcam do odwiedzenia Opery
w Bytomiu. Jest uroczo i zabawnie,
a że nie bardzo wiadomo o co dokładnie
chodzi, to tylko dowód, że libretto spełnia wymogi tradycyjnej opery. A muzyka
nieśmiertelnego, chociaż w czasie komponowania bardzo młodego Mozarta,
urocza i porywająca jak zawsze. Brawo
cały zespół opery bytomskiej, brawo dyrektor Łukasz Goik.
Natomiast w MET lato to zawsze
przegląd najatrakcyjniejszych przedstawień sezonu wybranych głosami publiczności z całego świata. To jest dopiero demokracja!! Ja dla siebie wybrałam
powtórkę „Trubadura” Giuseppe
Verdiego, operę skomponowaną przez
kompozytora w roku 1853, a więc w rozkwicie jego sił twórczych. Opera piękna
melodyjnie, bo bohaterem w końcu
jest trubadur, a charakterystyczne dla
Verdiego wspaniałe popisy chóralne,
to tym razem chóry cygańskie, które ze
wszystkich chórów są najbardziej melodyjne i najbardziej rzewne. Co oczywiście wszyscy lubimy. Tym razem mamy
wprawdzie do czynienia z cyganami
czarnoskórymi i skośnookimi, jak to na
60

ogół w MET bywa, ale to żadna przeszkoda. Tytułowego bohatera śpiewał bardzo
pięknie równie piękny Koreańczyk
Yonghoon Lee, a jego ukochaną Leonorę słynna diva Anna Netrebko. Trubadur jak to trubadur, pięknie śpiewa jak
nie jest pewny uczuć ukochanej kobiety,
a jak już jest pewny, to tuż przed ślubem
zwiewa np. pod pretekstem, że idzie walczyć. Przecież inny, trochę wcześniejszy
(rok premiery 1845) słynny trubadur,
wagnerowski „Tannhauser”, śpiewał jeszcze piękniej, a jak już zdobył tym
śpiewem ukochaną, to poszedł zakosztować rozkoszy samej Venus. Za co, niestety, nie otrzymał rozgrzeszenia nawet
w Santiago de Compostela i dopiero
żal po śmierci porzuconej ukochanej Elżbiety spowodował, że i na jego suchej
gałązce zakwitły kwiaty. A publiczność
niezawodnie szlocha, bo muzyka i piękny śpiew są tego warte. Wracając do
„Trubadura” Verdiego, ja ten spektakl,
tradycyjny, co lubię i co gwarantowała
reżyseria Sir Davida McVicar, obejrzałam
z uwagi na nieżyjącego już rosyjskiego,
wspaniałego barytona Dmitri Hvorostovsky, który jak to na barytona w tradycyjnej w operze bywa, został obsadzony w roli negatywnej. I nie wiem, czy to
tylko z uwagi na to, że ten słynny baryton
już nie żyje i że mimo ciężkiej choroby
przed śmiercią jeszcze wrócił na scenę, ale po raz pierwszy nie mogłam tej,
w konsekwencji też tragicznej postaci,
ocenić zdecydowanie negatywnie. Zaiste, zapewne tylko niezwykły talent
tego wielkiego śpiewaka i niebywale piękna barwa jego głosu spowodowały, że tym razem współczułam
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jego bohaterowi równie mocno jak tu VI Symfonii h-mol Patetycznej
tytułowej głównej postaci. Jednak op.74 tegoż kompozytora potwierdziło
wielka sztuka jest nieśmiertelna!!.
dramatyzm interpretacji ślicznej solistI na koniec tej części, jeszcze gwo- ki. Zarówno w pierwszym jak i drugim
li przypomnienia: nowy sezon MET utworze usłyszałam Czajkowskiego
2018/19 rozpoczyna się 6.X.2018 r. pełnego gorzkich rozczarowań i głębo”Aidą” Giuseppe Verdiego, z Anną kiego cierpienia. Bowiem w napisanej
Netrebko w tytułowej roli. Kolej- niedługo przed śmiercią Symfonii Pany spektakl wkrótce potem, bo tetycznej rozrachunek kompozytora
już 20.X.21018r. Będzie to dawno z życiem nie zawiera w sobie ani cienia
nieoglądana opera Kamila Saint- optymizmu, jak to bywa w arcydziełach
-Saensa „Samson i Dalila” we wspa- innych kompozytorów skomponowanialej obsadzie, bowiem ”Samsona” nych w podobnych okolicznościach.
śpiewa Robert Alagna, a piękną, acz Którym to kompozytorom, być może,
śmiertelnie niebezpieczną „Dalilę” nadzieję dawała wiara, której CzajkowElina Garanca. Pójdę na pewno!
ski był pozbawiony. Ale trzeba nie lada
mistrza batuty, tym razem myślę o młoWspaniały NOSPR i rewolucyjne dziutkim Su-han Yangu, dyrygencie
zmiany
rodem z Tajwanu, który potrafił tę głęJuż ostatnio pisałam (przy oka- bię i dramatyzm, swoją ogromną wrażlizji recenzowania „Pasji wg św.Jana” wością z tej muzyki wydobyć. Wieszczę
Arvo Parta w wykonaniu zespołu dużą karierę temu młodemu, drobniutCamerata Silesia z towarzyszeniem kiemu artyście, który za pulpitem staje
solistów) o tym, że od młodych idzie się olbrzymem. O tym, jak wielkim
duchowa wiosna w muzyce poważnej. sercem jest obdarzony pisałam już
W moim przekonaniu utwierdziła mnie relacjonując ostatni, jubileuszourodziwa i pełna temperamentu, urodzo- wy konkurs młodych dyrygentów
na w roku 1985 w Kazachstanie, Alena w Katowicach, który w sposób jak
Baeva, która 25 maja br. w Filharmonii najbardziej zasłużony wygrał.
im. Henryka Góreckiego w Katowicach,
Znakomitym
kontynuatorem
pełną dramatyzmu interpretacją „Kon- duchowych tradycji okazał się dla
certu skrzypcowego D-dur op.35” mnie, prezentowany na festiwalu
Piotra Czajkowskiego ponownie Katowice Kultura Natura w maju
przekonała mnie do tego rosyjskiego 2018, Rias Kammerchor, w którego
kompozytora, który mnie przez ostatnie wykonaniu wysłuchałam przejmulata swoim, wydawało mi się sentymen- jącego Requiem Tigrana Mansuriatalizmem, dość mocno znudził. Okazało na, pod batutą dotychczasowego
się, że to wszystko jest w dużym stop- dyrektora artystycznego NOSPR,
niu kwestią interpretacji, bo orkiestro- Alexandra Liebreicha. Wcześniej
we wykonanie w drugiej części koncer- nagranie tego utworu było nomiK WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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nowane do nagrody GRAMMY i zostało uhonorowane nagrodą International Classical Music Awards.
Słuchacze NOSPR po koncercie mieli
okazję zakupić płytę z nagrodzonym
nagraniem, którą podpisywał osobiście
dyrygent Alexander Liebreich. Płytę polecam nawet bez dedykacji, bo nagranie
jest przejmujące, a sam utwór, skomponowany współcześnie, został przez
kompozytora dedykowany tragicznemu pogromowi Ormian przez Turków w latach 1915- 1917. W swoich
kompozycjach Tigran Mansurian,
Ormianin urodzony w Bejrucie, lecz
wychowany w Armenii, łączy muzykę
współczesną z elementami muzyki
tradycyjnej, co w sposób szczególny
odczuwa się właśnie w Requiem opartym na tekście łacińskim. Dla nas, bezpośrednich słuchaczy, ten koncert zapamiętany będzie w sposób szczególny,
bowiem wykonany był w dniu Wielkiej
Żałoby na Śląsku, związanej z tragiczną
śmiercią, tym razem górników z kopalni
„Zofiówka” w Jastrzębiu.
I tak powoli doszliśmy do” Wielkich Zmian” w NOSPR: zmieniają się
kobiety na stanowiskach dyrektorów,
zmieniają się mężczyźni na stanowiskach dyrektorów artystycznych. Znakomita, moim zdaniem, przez 18 lat na
stanowisku dyrektora NOSPR Joanna
Wnuk-Nazarowa zostanie zastąpiona
przez Ewę Bogusz-Moore, z wykształcenia wiolonczelistkę i menadżera kultury. Nowa Pani Dyrektor jest pełna
zapału i dobrej woli, poprzednia obiecuje pomoc, szczególnie na początku
przy organizacji jesienią festiwalu im.
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Karola Szymanowskiego, którego będzie
współdyrektorem. Pozwala to z nadzieją patrzeć w przyszłość. Nowym dyrektorem artystycznym NOSPR, który zastąpi ulubieńca publiczności i mojego,
Alexandra Liebreicha, zostaje Amerykanin Lawrence Foster, z którym
NOSPR w przeszłości już współpracował.
Nowy dyrektor urodził się w Kalifornii,
ale jest pochodzenia rumuńskiego
i może dlatego uchodzi za znakomitego
interpretatora jednego z bardziej znanych
kompozytorów rumuńskich, Georga
Enescu, urodzonego w Rumunii
w roku 1881, a żyjącego i zmarłego
w Paryżu w roku 1959.
A więc na koniec jeszcze parę
słów o tym, bliżej nieznanym mi kompozytorze, którego mam nadzieję,
dzięki nowemu dyrektorowi artystycznemu, poznać nieco bliżej. Syn
niegdyś znanego śpiewaka, studiował
w Wiedniu skrzypce i kompozycję,
po czym studia muzyczne kontynuował w Paryżu, gdzie mieszkał aż do
śmierci. Do dziś uchodzi za jednego
z najsłynniejszych kompozytorów rumuńskich. Szczególnie znane są jego
pieśni, ale największą sławę przyniosła mu skomponowana w latach 1900
– 1901 Rapsodia Rumuńska. Piękny mężczyzna o smolistych oczach.
Mam nadzieję że bliżej poznamy jego
utwory dzięki nowemu dyrektorowi
artystycznemu NOSPR i to pozwala
mi z nadzieją patrzeć w przyszłość na
Śląsku muzyki, która kocham, czego
również moim Czytelnikom życzę.
Maria Nogaj
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Bodaj w pierwszym numerze, jeszcze Biuletynu, Redakcja gorąco zachęcała
radczynie i radców do prezentowania swoich talentów, zainteresowań i pasji
odbiegających od umiejętności pisania pism procesowych i elokwencji procesowej. Od pierwszego wezwania zapadło głuche milczenie. Aż do numeru
19/3/2018. Dzisiaj z ogromną satysfakcją drukujemy wiersze naszej koleżanki
Grażyny Naramskiej.

Blender słów

Lalka

Blender słów… przetoki potoku.
Słowa… niewypowiedziane może?
I niepotrzebnie rozlane, szły tam…
Potok, wyschnięty strumień. Jak tło.
Ale czy trzeba …czasem. Obszar dnia.
Wymykają się niedomknięte. Gdzie?
Zamyka się kołowrotek ścianą. Nić.
Wrzeciona tam dodane. Prowadzą…
Wierzytelności spłacone. Nie ma co.
Niezapłacone trwają, same. Lasem.
Spowijają i plączą, ale… trzeba. To?
Albo darzą uczynkiem. Wić sen w dal.
Priorytetowo, wieloznacznie. Mnogo.
Refleksja przebija mocno. Spowija?
Spod białej bluzki jedwabnej. Urok.
Mentor radzi, powiedzieć czy dać?
Zamilknąć, uczynić, przerodzić, bunt.
Nie wiem, one są tam i nie. Bywają.
Żar słów albo nieczynność mej myśli.
Ważne, nieważne, wschodzą. Darem.
Zamilkły, dotrą… Wniebowstąpienie.

Dziś z demobilu
wyciągnęłam lalkę.
Ładna i sztywna.
Zachwyt i grymas.
Lalczany smak.
Jak u Wokulskiego.
Napięta na łóżku.
Triumfalna, zapalna.
Daje dobry mir.
Sprzątanie? Nie.
Ona nienawykła.
Ma swe odmęty.
Zagubiła duszę.
Jest mały klucz
pod złotą halką,
zacerowaną kiedyś.
Znam tamten kod,
hasło do laptopa,
wiem, że zadziała.
Tylko zepsuta…
I te pajęczyny…
Odkurzam szybko.

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

63

KULTURA

Ryby
Zapomniałam w sobie szczyptę niepamięci.
Dawała zwiastowanie. Ikrę łowiło się łatwo.
Dobrze, kiedy wspominam – na dobry ton.
To się nie kończy, złe roztapia niepamięć.
Talizman z rtęcią – miernik temperatury.
Może się przyda w drodze z ust do ust.
Pokaże, czy można zasnąć w cieniu słowa.
Może słońce powróci z wilgotnego cienia,
pochylę się wtedy nad rzeką wykroczeń
i znajdę kraba tulącego się do jej dna.
Dam sobie sens. Doganiam słupek rtęci.
Pamięć gorąca, niepamięć zwykle jasna,
jak świecące ryby z głębin mojego oceanu.

Nocny telefon
Nocny telefon, nie zwiastuje nic dobrego, szczególnie, gdy nie masz go wcale
Halo, kto mówi? Ty… Ja?!A Ty? Ty? lęk cementuje mój umysł,
strach zalewa potem jak woda z uszkodzonego nagle akweduktu.
Dlaczego dzwonisz? Bo Ty nie dzwonisz do mnie wcale. Nie mam telefonu
nie mam telefonu, to tylko Ja wymówka
Płaczesz? Nie. Czemu kłamiesz? Nie wiem, bo wszystko w porządku.
A tamto? Co? Twoja katastrofa? Było, weszło w niemoc i w tamto co miało być
życiem. Wyparły to moje anioły. A są? Nie mam pewności. Tamto odeszło.
Nie Ty odeszłaś od siebie, od światła, burzy i bólu, od miłości i śmierci. I racji
Nie chcę tego słuchać Nie dzwoń już więcej Zostań, pozwól mi zostać, słuchać
i rozumieć.
Wracam do swego snu zapomnienia. Spróbuję jutro.
Telefony o poranku mogą być dobre. Nikt nie odbierze
Abonent bezczasowo wyłączony, porachunki z losem nie dało się uregulować
Drobne wpłaty zaliczone zostały na odsetki za strzępy rozmów.
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Świat jest taki piękny
Radca prawny Grażyna Proskurnicka
O majówce seniorów OIRP w Katowicach
na Słowacji i Węgrzech
To już po raz drugi jedziemy na Węgry. Tym razem są to Węgry Północne,
a dokładnie Eger i Tokaj. Jest początek maja. Wszystko kwitnie. Przyroda obudziła się już na dobre do życia.
W kraju Janosika
W godzinach rannych przejeżdżamy granicę w Korbielowie i wjeżdżamy na słowacką Orawę. Świeci słońce. W dali widzimy majestatyczne góry. W ich szczelinach leży
jeszcze śnieg. Droga po której jedzie nasz busik jest raczej wąska. Na wierzchołkach
słupów elektrycznych wzdłuż naszej trasy, bociany uwiły sobie gniazda. Jest ich bardzo
dużo. To niezwykle rzadki widok w dzisiejszych czasach.
Z czym kojarzy nam się Słowacja? To przede wszystkim Tatry i baseny termalne. Znamy również utwór instrumentalny Wojciecha Kilara Orawa i historię Janosika, która doczekała się w Polsce dwóch filmowych ekranizacji. Juraj Janosik, urodził się na Słowacji
pod koniec XVII w. Był zbójnikiem i został za to stracony na początku XVIII w. Jednak dla
jednych pozostaje do dzisiaj szlachetnym zbójnikiem, a dla innych pospolitym bandytą.
Tutaj jest słowackim bohaterem narodowym.
Jest jeszcze jedna wybitna postać, której nie można pominąć. To mistrz Paweł
z Levoczy, dawnej stolicy Słowacji. Był rzeźbiarzem i malarzem na przełomie XV
w. i XVI w. związanym prawdopodobnie z norymberską szkołą rzeźbiarską i z krakowską szkołą rzeźbiarską Wita Stwosza. Słynny jest m.in jego ołtarz w kościele
pw św. Jakuba w Lewoczy.
Po drodze, w oddali dostrzegamy zamek orawski oraz zamek spiski – dawną siedzibę królów węgierskich. Został zaliczony do zabytków UNESCO, choć
z rozłożonego na czterech hektarach kompleksu zamkowego pozostały już
tylko ruiny. Trwająca 160 lat okupacja turecka dopełniła swego, podobny los
spotkał zresztą inne zamki na obszarze tego kraju.
Od XI w. obszar dzisiejszej Słowacji należał do Węgier i nosił nazwę Górnych Węgier.
Odłączony został dopiero w 1920 r. na mocy traktatu w Trianon w wyniku rozpadu monarchii austro-węgierskiej. Węgry straciły wtedy dwie trzecie swego terytorium.
Zatrzymujemy się w Koszycach. Zwiedzamy klimatyczną Starówkę i imponującą
gotycką katedrę św Elżbiety. Podziwiamy znajdujący się wewnątrz wspaniały ołtarz i organy. W skład zespołu katedralnego wchodzą dwie sąsiednie budowle. To kaplica św.
Michała oraz wieża św. Urbana. Przed katedrą są rozmieszczone piękne klomby z kwia-
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tami. Oglądamy znajdujące się pomiędzy katedrą św. Elżbiety, a budynkiem teatru grające fontanny, które poruszają się w rytm muzyki oraz słuchamy opowieści o złotym
skarbie odnalezionym w Koszycach w 1935r.
W związku z tym, że Koszyce należały kiedyś do Węgier, została zachowana podwójna numeracja domów. Można zauważyć, że różni się ona od siebie
zasadniczo. Ciekawe, jak adresowana jest w tym przypadku korespondencja.
Jeszcze chwila odpoczynku w kawiarni na świeżym powietrzu pod parasolem
na Starówce i jedziemy do Egeru.

Eger – wino i termy
Pod wieczór, na kolację przyjechaliśmy do hotelu w Egerze. Ten region kraju jest
znany z win kadarka i Egri Bikawer – „Egerska bycza krew”. Skąd wzięła się ta nazwa?
Kolor wina jest ciemnoczerwony. Z tego powodu rozeszła się kiedyś plotka, że ma domieszkę krwi byka, co oczywiście jest bezsensowne. Po kolacji część naszej grupy poszła zobaczyć Eger nocą, a część mogła zażyć kąpieli termalnej w basenie wewnątrz
hotelu.
Następnego dnia do obiadu mieliśmy czas wolny. I to był niezapomniany czas. Powietrze jest tutaj wspaniałe, a woda w basenach naprawdę ma działanie rewelacyjne.
Dodając jeszcze bujną zieleń przy naszym hotelu, słońce, ciepło i popijanie węgierskiej
kawy, można było naprawdę się zrelaksować. Polacy, których tutaj spotkałam powiedzieli, że przyjeżdżają do Egeru od dwudziestu pięciu lat. Nie dziwię się.
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Po obiedzie rozpadało się ale większość z nas wyruszyła z pilotem zwiedzać miasto.
Kiedy zakończyliśmy wizyty w słynnym Liceum, przypominającym wewnątrz Collegium Maius w Krakowie i w pięknej, wybudowanej w stylu klasycystycznym Bazylice,
przestało padać. Dotarliśmy do placu Dobo. Jego nazwa upamiętnia kapitana Istvana
Dobo, który obronił Eger we wrześniu 1552 przed Turkami. Na górze wznosi się zamek, którego broniło dwa tysiące ludzi, odpierając atak 150-tysięcznej armii osmańskiej. Kobiety egerskie walczyły na murach twierdzy razem z mężczyznami. Oblewały
wrzątkiem i smołą wdzierających się po drabinach Turków. Przed nastaniem zimy armia
turecka musiała odstąpić. Turcy wrócili tu niestety w 1596 r. i pozostali do 1687 r., co
uwidacznia stojący w pobliżu zamku minaret. Bohaterski czyn Węgrów został uwieczniony w powieści Gezy Gardonyego Gwiazdy Egeru. Książka jest dostępna w Bibliotece
Śląskiej w Katowicach. Czyta się ją jak powieści Sienkiewicza. Została napisana w tym
samym mniej więcej czasie.
Wieczorem pojechaliśmy na degustację wina do Doliny Pięknej Pani, znanej miłośnikom węgierskich win. Mieszczą się tutaj lokale i winiarnie z mrocznymi piwnicami
w których przechowywane jest w beczkach wino. Węgrzy przyjeżdżają w to miejsce
na wieczory kawalerskie. Węgrzy piją wino towarzysko, kiedy chcą się spotkać i porozmawiać. Nie dla samego picia. Kiedy chcą napić się czegoś mocniejszego, piją palinkę.
Podczas degustacji w starej, średniowiecznej winiarni, przygrywała nam cygańska kapela. To był niezwykle klimatyczny wieczór.
Tokaj – tam gdzie rodzi się tokaj
W niedzielny poranek, po śniadaniu opuszczamy Eger i jedziemy do Tokaju. Jest
położony u zbieg dwóch rzek, pomiędzy Cisą,, a Bodrogiem. Panuje tu specyficzny
mikroklimat. Zbiory są w październiku. Pilot opowiada nam o tym, jak Sowieci z rozmysłem niszczyli winnice. Palili winną latorośl, by ograniczyć produkcję. Wina tokajskie dotarły do Szwecji na dwór Wazów, posyłane były w prezencie Ludwikowi XIV. Kupowali
je Fryderyk, car Piotr Wielki i jego następcy a także papieże. Królowa Elżbieta II zawarła
z Węgrami wieloletnią umowę na zakup tego wina. W porównaniu z Egerem miasteczko Tokaj jest znacznie mniejsze, ale też niezwykle urokliwe. Wszędzie sklepy z winem
i kawiarenki. Zatrzymujmy się w jednej z nich na kawę. Wokół panuje niedzielna cisza.
Około południa trzeba się zbierać. Wracamy do kraju.
Zawdzięczam temu wyjazdowi lepsze zapoznanie się z historią oraz kulturą Węgier
i Słowacji, a także z ich wspólnymi dziejami. Poznałam Koszyce, miasto o wielkiej tradycji
kulturalnej, bohaterską historię Gwiazd Egeru i Tokaj, którego wino znane jest w całej Europie. A nad tym wszystkim przyroda, która pozwala zatrzymać się i po prostu
postrzegać rzeczywistość wszystkimi zmysłami. Natura jest wspaniała. Świat jest taki
piękny.
Grażyna Proskurnicka
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Birma – w krainie tysiąca pagód
Bartosz Ostrowski
radca prawny

Jak to w ogóle jest z tą Birmą, czy
to aby na pewno jeszcze Birma, czy już
Mjanma? Na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w poradniku „Polak za
granicą” czytamy, iż to zdecydowanie
Mjanma, a nie Birma, jednak sprawa nazwy kraju budzi w dalszym ciągu sporo
wątpliwości. Polska Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych w 2012 r.
postanowiła, że oficjalną nazwą będzie
Mjanma, dopuszczalna jest jednak również Birma. Mnie jakoś bardziej przekonuje Birma, więc napiszę poniżej co nieco o Birmie, a nie Mjanmie:)
Birma słynie ostatnio z mało pochlebnych wiadomości na temat sytuacji Rohingjów – muzułmańskiej
mniejszości etnicznej żyjącej w południowo-zachodniej części kraju w pobliżu granicy z Bangladeszem, która to
mniejszość wypędzona została niedawno właśnie do Bangladeszu w sposób
– delikatnie rzecz ujmując – niehumanitarny. Przez większość mieszkańców
Birmy Rohingjowie uznawani są za
przybyszów z Bangladeszu, jednak według części etnologów są rdzennymi
mieszkańcami Birmy. Z powodu sprawy
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Rohingjów liczba podróżujących do Birmy jest mniejsza niż w ostatnich latach
(tak przynajmniej twierdziła większość
Birmańczyków). Konflikt ma podłoże religijno-etniczne w tym zdominowanym
przez buddyzm państwie. Napięta sytuacja w stanie Arakan nie przeszkadza
w podróży do Birmy, pogranicza z Bangladeszem należy jednak unikać. Podróżowanie po rejonach przygranicznych
w Birmie jest generalnie mocno ograniczone, również przy granicy z Chinami
czy też Laosem wymagane są zezwolenia na podróż. W środkowej części kraju podróżować można w zasadzie bez
żadnych utrudnień.
A zatem jesienią ubiegłego roku
zdecydowałem się na wyjazd do Birmy. Będąc precyzyjnym – był to jeden
z kilku kierunków, na który zacząłem
poszukiwać promocyjnych lotów. Moje
doświadczenia w kupowaniu biletów
są takie, iż nie ma sensu przywiązywanie się do konkretnego kierunku, wtedy
o lot w dobrej cenie może być trudno.
Jeśli natomiast wybieram sobie kilka
kierunków, w które chcę lecieć, wtedy
znaleźć atrakcyjny lot jest dużo łatwiej.
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Na szczęście po 2 – 3 tygodniach od
rozpoczęcia poszukiwań ukazała się
bardzo przyzwoita cena w Qatar Airways na trasie Warszawa – Doha – Rangun. Za lot do Birmy nie trzeba przepłacać – 2045 zł w obie strony to naprawdę
cena uczciwa, zwłaszcza, iż dostępność
lotów była spora, co pozwoliło na takie
ukształtowanie podróży, aby w drodze
do Rangunu cały dzień poświęcić na
zwiedzanie Dohy.
Jeśli ktoś z Was słyszał o darmowych
wycieczkach organizowanych przez
Qatar Airways w porozumieniu z katarskim ministerstwem turystyki to rozwiewam wątpliwości – bezpłatne zwiedzanie Kataru już się skończyło, w każdym
razie na początku 2018 r. trzeba było
już płacić, na szczęście dość symboliczne 75 zł za dwie osoby. Wycieczka jest
z przewodnikiem, niestety sama w sobie jest mało atrakcyjna, zwiedzanie odbywa się głównie z okien autobusu,
a postoje w miejscach – uznawanych
przez organizatora za warte zobaczenia
– są bardzo krótkie. Na szczęście istnieje
możliwość, aby na koniec wycieczki zostać w starszej części Doha i wrócić na
własną rękę na lotnisko, z czego oczywiście skorzystaliśmy. Udało się więc
zobaczyć starszą część miasta, zdecydowanie bardziej klimatyczną niż część
nowoczesna oraz Muzeum Sztuki Islamskiej, w którym można zobaczyć sporo
znalezisk archeologicznych z rejonu całego Bliskiego Wschodu. Doha niestety
rozczarowuje, być może spędziłem tam
po prostu zbyt mało czasu, na pierwszy
rzut oka niestety nie powala na kolana.
Zwiedzając miasto czujemy, że pozba-

wione jest duszy, wszystko wydaje się
jakieś sztuczne, ulice w środku dnia są
zupełnie opustoszałe, ludzi, których widzimy, to głównie imigranci podlewający trawniki oraz pracujący przy wznoszeniu kolejnych wysokościowców.
Tylko ok. 11% spośród mieszkańców Kataru to rodowici Katarczycy, blisko 90%
ludności stanowią imigranci z Indii, Pakistanu czy też Bangladeszu.
Po całodniowym zwiedzaniu Kataru
nad ranem przylecieliśmy do Rangunu. Rangun to kilkumilionowa typowa
azjatycka metropolia znana przede
wszystkim z zabytku klasy światowej,
czyli pagody Szwedagon (Shwedagon
paya). Pagoda (a w zasadzie stupa
z uwagi na sakralny charakter) robi
ogromne wrażenie, szczególnie po
zmroku, otoczona jest sporej wielkości kompleksem świątynnym, widoczna daleka z uwagi na usytuowanie na
niewielkim wzgórzu. Legenda mówi,
iż pierwsza stupa została wzniesiona
w tym miejscu 2500 lat temu.
Proszę się nie bać – nie będę zanudzał Czytelników opisem całego wyjazdu krok po kroku, bo nie ma to najmniej-

Pagoda Szwedagon w Rangunie
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szego sensu, nie chodzi przecież o to,
aby pisać przewodnik po Birmie. Bardzo
charakterystycznym widokiem w Birmie są pomalowane twarze, zwłaszcza
kobiet i dzieci. Birmańczycy malują twarze thanaką – sproszkowanym drewnem pomieszanym z wodą. Nakładanie
thanaki na twarze jest naprawdę popularne i powszechne, ma właściwości lecznicze i chroni przed słońcem,
które w Birmie potrafi grzać naprawdę
mocno. Wylatując z powrotem do Polski w połowie marca pozostawiliśmy
w Rangunie temperatury sięgające 40
stopni Celsjusza, co przy wilgotności na
poziomie kilkudziesięciu procent sprawiało, że było naprawdę gorąco.
Kolejnym niecodziennym (dla Europejczyka) widokiem są czerwono-brązowe plamy na chodnikach od betelu,
którego głównym składnikiem są liście
pieprzu żuwnego oraz orzechy palmy
arekowej pochodzącej z Filipin. Betel
jest silnie uzależniający, daje uczucie
pobudzenia, człowiek przestaje zwracać uwagę na głód czy zmęczenie.
Widocznym skutkiem częstego żucia
betelu są usta, zęby i język w kolorze
krwistoczerwonym oraz takiego samego koloru ulice. W Birmie używka jest
bardzo popularna, zdarza się, że betel
żują nawet małe dzieci.
W Birmie warto na pewno wybrać
się na trekking po górach w okolicach
Hsipaw (Thibaw). Na miejscu bez wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem
hostelu można załatwić przewodnika,
który jest raczej konieczny, map regionu ani wyznaczonych szlaków brak.
My z kolegą wybraliśmy się na trekking
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2,5-dniowy, plusem skorzystania z przewodnika jest to, iż opowiada on po
drodze o roślinach wyjaśniając nie tylko
ich nazwy, ale i przydatność w kuchni. Głównym składnikiem posiłków
w Birmie jest oczywiście ryż podawany
głównie z warzywami lub kwiatami bananowca. Podczas trekingu ryż z warzywami lub innymi roślinnymi dodatkami
był na śniadanie, obiad i kolację. Jakież
więc było nasze zdziwienie, kiedy drugiego dnia na stole pojawiła się miska
ziemniaków. Okazało się, że to po prostu dodatek do ryżu. W Birmie jada się
też oczywiście owoce – przede wszystkim banany, pomarańcze, arbuzy, melony, i mniej u nas znane jak tamaryndowiec (wyciskany sok z tamaryndowca
ma słodki i mdławy smak). Region Pyin
U Lwin słynie za to z uprawy truskawek.
Z przewodnikiem łatwiej też zajrzeć do
mijanych chat w wioskach i oczywiście
porozumieć się z tubylcami.

Wioska w górach niedaleko Hsipaw

Jednym z najpopularniejszych zabytków Birmy jest z pewnością Bagan
– ponad 2 tys. świątyń na powierzchni zaledwie kilkudziesięciu kilometrów
kwadratowych. Do Baganu dostaliśmy
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się drogą wodną, rejs z Mandalay trwa
cały dzień. O ile sam rejs po Irawadi raczej rozczarowuje, o tyle Bagan
oczarowuje. Ilość świątyń jest oszałamiająca, warto udać się do tych niewymienianych w przewodnikach i pogrążyć w zadumie.

kompleksie świątynnym Budda potrafi
rozmnożyć się do setek posągów. Jest
więc Budda siedzący, stojący i leżący,
jednak ułożenie rąk i inne szczegóły
mają wielkie znaczenie dla tego, co posąg symbolizuje (ręce mogą być złożone w geście modlitwy, prawa ręka
uniesiona, opuszczona z otwartą dłonią,
z zamkniętą dłonią itd.). Jednym z najświętszych miejsc buddyzmu w Birmie
jest świątynia Mahamuni w Mandalay,
posąg Buddy obkładany jest przez mężczyzn płatkami ze złota, którego na posągu zgromadziło się już podobno 15
centymetrów.
Buddyzm ma wielki wpływ na życie Birmańczyków, jest wszechobecny
w życiu codziennym, tak jak wszechŚwiątynie Baganu
obecni są też mnisi i mniszki. Mnisi
Najpopularniejszymi
sposobami utrzymują się wyłącznie z jałmużny (cozwiedzania Baganu jest wypożyczenie roweru lub elektrycznego skutera.
Każda z opcji ma swoje minusy. Rower
– możliwość złapania „gumy” (koledze
udało się w obu kołach:)), skuter – możliwość wyładowania baterii (widzieliśmy
turystę, któremu też się udało). Zainteresowaniem cieszą się loty balonem
o wschodzie lub zachodzie słońca (od
końca marca nie odbywają się z uwagi
na wysoką temperaturę). My wybraliśmy rower, jest to niezła i bardzo tania
opcja pod warunkiem, iż trzymać będziecie się dróg asfaltowych, zjechanie
na drogę szutrową wiąże się z dużym
ryzykiem przebicia opony.
W zasadzie więc Birma to kraj nie
tysiąca, lecz tysięcy pagód oraz tysięcy Buddów. Posągi Buddy są wszędzie
w ogromnych ilościach, w jednym
Budda z Mahamuni
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Mniszki

dziennie rano widzieliśmy w Rangunie
przy śniadaniu w hostelu mnichów przychodzących po żywność). Z opowiadań
naszego przewodnika podczas trekingu
wynika, że każdy Birmańczyk musi chociaż przez kilka tygodni poznać jeszcze
jako dziecko mnisie życie. Mnisi jedzą tylko raz dziennie, przed południem, nasz
przewodnik wspominał czas w świątyni
jako czas, kiedy był ciągle głodny, ukrywał więc jedzenie w kieszeniach szat na
popołudnie. Życie mnicha stanowczo
nie było dla niego. Oddanie dzieci do
świątyni jest jednak wciąż popularne,
jest to sposób na zapewnienie dzieciom
edukacji i minimum egzystencji w tym
ciągle ubogim kraju.

Stupa Hsinbyume
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Jeśli wybierzecie się kiedyś do
Birmy, na pewno warto zajrzeć chociaż na jeden dzień do Pyin U Lwin,
by podziwiać ogród botaniczny założony jeszcze przez Brytyjczyków.
Z przyczyn logistycznych trudno nie
być chociażby przejazdem w Mandalay. W samym Mandalay na uwagę zasługuje świątynia Mahamuni,
pod Mandalay polecam most U-bein
(najdłuższy na świecie most z drewna tekowego) oraz Mingun z ciekawą
Mingun Paya oraz Hsinbyume Paya.
Pomimo szacunku dla bogatej historii Baganu chyba najciekawszym
miejsce w Birmie jest jezioro Inle. Inle
znane jest m.in. z tradycyjnego sposobu uprawy roślin w pływających ogrodach (floating gardens) oraz oryginalnego sposobu wiosłowania nogami
przez rybaków – członków plemienia
Intha (a raczej nogą, na drugiej przecież trzeba stać:)). Jezioro jest spore
(22 km długości i 11 km szerokości),
drewniane podesty, mostki i domy na
palach tworzą bajkowy krajobraz. Nie
można jednak zapomnieć o mieszkających tam ludziach, ciężko pracujących
przy połowach każdego dnia na utrzymanie rodziny, łowiących z użyciem
charakterystycznych sieci. Z powodu
rozwoju turystyki tradycyjny sposób
łowienia ryb niestety zanika, pozowanie do zdjęć dla turystów jest niestety
dużo bardziej opłacalne. Już na początku naszej całodniowej wycieczki motorówką po jeziorze jeden z rybaków
zajmował się wyłącznie pozowaniem
do zdjęć przyjmując fantazyjne pozy.
Było to przykre i przypominało niestety
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cyrk aniżeli obserwację na żywo pracujących rybaków, trzeba jednak zrozumieć tubylców, iż pozowanie do zdjęć
jest zajęciem bardziej dochodowym
i na pewno łatwiejszym. Udając się nad
jezioro Inle warto nocować w miejscowości Nyaung Shwe i stamtąd zorganizować całodniową wycieczkę motorówką po jeziorze. Również warto
wypożyczyć rower i przejechać mniej
więcej do połowy jeziora od strony
wschodniej po drodze zahaczając
o winiarnię Red Mountain Estate z widokiem na jezioro.

ta, większość pokoi była zajęta przez
Birmańczyków, a nie turystów lub
podróżników z zagranicy. Większość
podróżujących osób pochodzi z zachodniej Europy, Polaków nie ma praktycznie wcale. Ponadto – w związku
z tym, iż dworce autobusowe położone
są często na przedmieściach – sprzedaż biletów autobusowych, a nawet
samolotowych czy też na promy – prowadzona jest przez hotele i hostele,
które sprzedają bilety po takiej samej
cenie jak na dworcu. Jest to ogromne
ułatwienie, oszczędność czasu i pieniędzy na jazdę na dworzec specjalnie po
bilet. Podróżowanie po Birmie jest zaskakująco proste, angielski w miejscach
turystycznych całkiem dobry, nawet
więc początkujący backpacker poradzi
sobie bez problemu. Polecam oczywiście wyjazd do Birmy na własną rękę,
daje to z pewnością dużo więcej satysfakcji, możliwości kontaktu z tubylcami,
no i jest oczywiście 2 – 3 razy tańsze
niż wycieczki zorganizowane. Birma
Jezioro Inle
jest świetną alternatywą dla lepiej rozCzym zaskoczyła mnie Birma? Prze- winiętych krajów Azji Południowode wszystkim dobrą organizacją turyst- -Wschodniej, gdzie turystyka jest już
ki. Dostępność transportu (taksówki bardziej skomercjalizowana. Za 10 lat
i dalekobieżne autobusy) jest bardzo Birma zacznie powoli przypominać Tajdobra, z noclegami nawet w okresie landię, sądzę, że to ostatnia chwila aby
uważanym za ostatnią fazę szczytu poczuć jej magię i doznać kontaktu
sezonu (przełom lutego i marca) nie z ludźmi, dla których przybysz z zagrabyło jakichkolwiek problemów. Jedy- nicy jest przede wszystkim gościem,
ny problem ze znalezieniem noclegu a nie workiem pieniędzy.
Bartosz Ostrowski
„od ręki” mieliśmy w Baganie i to tylko
i wyłącznie z powodu lokalnego świę-
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Klasa A 180 d – zużycie paliwa (średnio) – 4,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 113 g/km.

Ciekawa jak Ty.
Sprawdź specjalną ofertę dla prawników.
Nowa Klasa A dopasowuje się do Twojego życia.
Wszystko w niej podporządkowane jest Twojej
wygodzie: sportowa sylwetka, więcej przestrzeni,
wielofunkcyjny system operacyjny Mercedes-Benz
User Experience (MBUX), sterowany Twoim głosem
i dotykowy, panoramiczny ekran. Powiedz „Hej,
Mercedes”, a Klasa A nawiąże z Tobą prawdziwy
kontakt! Połączenie ze smartfonem jest równie płynne
i pozwala Ci pozostać w kontakcie przez całą podróż!
Nowa Klasa A. Taka jak Ty.
www.mercedes-benz.com/a-class/pl/pl/

Od
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*Rata miesięczna netto dla Klasy A 160
w programie finansowania Lease&Drive 1% dla
przedsiębiorców (wpłata wstępna: 10% ceny netto
pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg
średnioroczny: 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny:
+ 2 lata / 120 000 km gratis; gwarancja odkupu
pojazdu). Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska
Sp. z o.o.

976 PLN netto/m-c*

Mercedes-Benz Sosnowiec, ul. Gottlieba Daimlera 1, 41-209 Sosnowiec, tel.: 32 368 45 00, www.sosnowiec.mercedes-benz.pl

