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Koleżanki i Koledzy!
Sprzed budynku Dworu Starościńskiego w Leżajsku wyremontowanego za 5,1 mln złotych z funduszy unijnych,
gdzie na budowę obwodnicy miasta spłynęło 103 mln złotych z tychże, do obecnych tam rolników otrzymujących z
Brukseli dopłaty bezpośrednie w wysokości 23,5 mld euro
– Prezydent Rzeczypospolitej radośnie uznał Unię Europejską za wyimaginowaną wspólnotę, z której niewiele dla
Polski wynika. Szczęściem Mieszko I nie był idiotą i w 966
roku wprowadził nas do ówczesnej zachodnioeuropejskiej
wspólnoty właśnie i nie liczył na fundusze spójności i dopłaty bezpośrednie; zrobił to dla idei, powiedzielibyśmy dzisiaj: to była przepustka do wielkiej cywilizacji śródziemnomorskiej, chrześcijańskiej
(prof. Jacek Banaszkiewicz). Dzięki temu nie podzieliliśmy losu Prusów i Jaćwingów.
Mediewista, prof. Przemysław Urbańczyk wskazuje, że w Europie żaden projekt budowania państwa, silnej organizacji politycznej, bez wtopienia w struktury polityczne kultury łacińskiej nie powiódł się. Być może gdzieś na kresach, tam gdzie
leży województwo podkarpackie na przykład, utrzymałaby się jakaś szczątkowa
forma organizacji państwowej poddana wpływom Bizancjum najpewniej, ale bez
aspiracji do cywilizacji zachodu. Choć zapewne dla tych odżegnujących się dzisiaj od wyimaginowanej wspólnoty, nie byłoby takie najgorsze… Mogliby szczelnie zamknąć granice, skasować internet, by przemawiać głosem jedynej telewizji
publicznej, władzą obdarzać im głupszych tym lepszych, prezydentem obrać zwyczajne pośmiewisko, premierem uczynić kłamcę notorycznego, stawiać dowolnej
wielkości pomniki, których nikt nigdy nie odeśle do Kozłówki, dać się wodzić za
nos z tylnego siedzenia, święcić włazy kanalizacyjne i frytkownice, permanentnie
wstawać z kolan uczestnicząc w marszach jedności z pochodniami, a co niedzielę
dla rozrywki linczować jednego muzułmanina lub Żyda.
Jeżeli komuś opis owego wyimaginowanego państwa z czymś się kojarzy to
znaczy, że widzi martwego kota. Jest z nim bowiem, jak z Kotem Schrödingera (Erwin Schrödinger, Nobel z fizyki 1933). Z opisu kwantowo-mechanicznego wynika,
że kot jako obiekt kwantowy, jest jednocześnie i martwy i żywy, bowiem znajduje
się on równocześnie w każdym z możliwych stanów, tak zwanej superpozycji. Dopiero załamanie funkcji falowej kota, czyli przystąpienie do obserwacji prowadzi do
tego, że kot przyjmuje jeden konkretny stan. Redakcja zdaje sobie sprawę z tego,
że mechanika kwantowa generalnie radcom prawnym nie jest bliska, ale ponieważ jeszcze będziemy się do niej odwoływać, konieczne są pewne wyjaśnienia.
Takie z własnego podwórka. Weźmy na przykład radcę prawnego, a nawet doktora
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habilitowanego niech będzie, który został przez Prezydenta RP zaprzysiężony na
sędziego Sądu Najwyższego. Znajduje się on w stanie kwantowym sędziego, jako
możliwej superpozycji. Jednakże znalazł się on w tym miejscu wskutek złamania
art. 179 w związku z art. 187 ust.1 pkt.2 w związku z art. 144 ust.2 oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zatem jednocześnie znajduje się w stanie nie-sędziego. I dopiero gdy do obserwacji przystąpi prokurator uwolniony od politycznej
zależności i niezawisły sąd – dojdzie do złamania funkcji falowej naszego doktora
habilitowanego i przybierze on jeden konkretny stan, czyli ostateczną postać nie-sędziego, nie-radcy prawnego i nie-doktora habilitowanego.
Powstaje pytanie, jak mogło dojść do wytworzenia kwantowego obrazu martwego/żywego kota opisanego powyżej. Jest to trudne do zrozumienia bez odwołania się (znowu!) do mechaniki kwantowej. Jak wiadomo Polska ogólnie wspaniała jest. Wszak to Polacy zbudowali przedmurze większe od muru chińskiego,
słyną heroizmem i umiłowaniem wolności, żywią pogardę dla nachalnej propagandy i wstręt do kłamstwa, a uczciwi są nad podziw, cenią prawdę, za nic mają
jałmużny w rodzaju 500+ przez co stali się pierwszymi nieprzekupnymi w dziejach,
pielęgnując miłość bliźniego, szacunek do drugiego człowieka, tworząc podwaliny
demokracji i światowy parlamentaryzm; nadto jako Mesjasz Narodów przekazali
im (tym Narodom znaczy się) szlachetną ideę trójpodziału władz. Taki jest jedynie
słuszny obraz żywego kota. Jakim to zatem sposobem niektórym majaczy obraz
martwego kota? Jest to po prostu objaw fluktuacji kwantowej, będącej konsekwencją zasady nieoznaczoności zgodnie z energetyczną wersją zależności opisanej
przez Wernera Heisenberga (Nobel z fizyki, 1932). Podczas fluktuacji kwantowej na
krótką, króciuteńką chwilę, najmniejszą jednostkę czasu mającą sens fizyczny (tzw.
czas Plancka) zasada zachowania energii może zostać złamana i znikąd w zasadzie
powstaje wirtualna para cząstka-antycząstka, która natychmiast znika. Odnosząc
teraz czas trwania fluktuacji kwantowej do wielkości mikroświata i proporcjonalnie
do czasu trwania średniej wielkości państwa w centralnej Europie, oceniać można czas trwania takiej fluktuacji na około cztery lata; dlatego właśnie w czasie jej
trwania niektórym zdarza się dostrzec Państwo Polskie zupełnie inne, niż ono naprawdę jest. Jednakże po ustaniu fluktuacji przybierze ono jeden konkretny stan i
postać taką, jak zapisana w art. 2 Konstytucji RP.
Póki co notujemy jednak takie zdarzenia (martwy kot), jak opisane przez Naszego/Waszego Korespondenta oraz ocenione w oświadczeniu byłych Prezesów
Krajowej Rady Radców Prawnych. Dr Mateusz Zeifert, kontynuując (chyba?) wątek
kwantowy odpowie na pytanie „Po co prawnikom metafory?...”, kolega Zenon Klatka o tym co nas (zanadto) dotyczy, dr hab. Tomasz Kubalica o sprawiedliwości pisze
(ale nie zapewnia), zaś koleżanka Maria Nogaj zanurza się w falach akustycznych
rozchodzących się w ośrodku sprężystym.
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r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

Edukacja prawnicza

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Jak
pewnie wielu z naszych czytelników
wie, nasza Izba począwszy od 2014
r. realizuje program edukacji prawnej
dla uczniów szkół licealnych w oparciu o zawierane porozumienia z poszczególnymi liceami z terenu województwa śląskiego. Tym milej jest
nam poinformować, że w bieżącym
roku szkolnym 2018/2019 program
edukacji prawnej obejmie II Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
w Katowicach w wymiarze czterdziestu godzin lekcyjnych, Uniwersyteckie
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie w wymiarze dwunastu godzin lekcyjnych
oraz nowe w naszym programie III
Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Katowicach z imponującą ilością pięćdziesięciu godzin
lekcyjnych. Zajęcia z młodzieżą prowadzone są wyłącznie przez radców
prawnych według programu edukacji prawnej opracowanego specjalnie
przez naszą Izbę na potrzeby szkół
przez przewodniczącego Komisji Rady
ds. Edukacji Prawnej – radcę prawne8

go Grzegorza Chyckiego. Program jest
podzielony w zależności od potrzeb
i zainteresowania szkół albo na klasy przez cały okres edukacji licealnej,
albo tematycznie na wybrane grupy. Program zakłada także okresowe
sprawdzanie wiedzy i ocenianie przez
uprawnionych nauczycieli licealnych.
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że program z roku na rok obejmuje kolejne
roczniki i szkoły, budując świadomość
prawną w młodych ludziach, którzy
już wkrótce uzyskają prawa wyborcze
i ruszą w świat uzbrojeni tylko w swoją wiedzę i ideały. Pozostaje mieć nadzieję, że projekt edukacyjny naszej
Izby zaprocentuje w przyszłości, również co do wiedzy i świadomości młodych ludzi kim jest radca prawny i kiedy można, a nawet trzeba skorzystać
z jego pomocy.
Konferencja MEDIACJA W ADMINISTRACJI

W czwartek 20 września 2018 r. odbyła się organizowana przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Katowicach
konferencja „Mediacja w administracji”.
Temat konferencji zainteresował szerokie grono słuchaczy, praktyków, teoretyków, ale przede wszystkim przed-
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stawicieli samorządów terytorialnych,
w których rękach leży przecież duża
odpowiedzialność za powodzenie tej
instytucji w praktyce.
„Nasz pomysł na dzisiejszą konferencję wynika nie tylko z faktu zmian
wprowadzonych w kodeksie postępowania administracyjnego, ale jest
też odpowiedzią środowiska radców
prawnych, taką małą cegiełką dodaną przez nasz samorząd w procesie
usprawniania wymiaru sprawiedliwości” – powiedział radca prawny Ryszard Ostrowski, Dziekan OIRP w Katowicach. – „Mediacja jest instytucją
ciągle w naszym kraju niedocenianą,
stąd też pomysł, aby przy udziale
znakomitych prelegentów jej walory
i możliwości przybliżyć osobom, które w praktyce zadecydują o jej sukcesie – a więc tym zasiadającym w organach administracji i pracownikom
samorządowym”.
Lista prelegentów rzeczywiście
gwarantowała najwyższy poziom
merytoryczny, a poszczególni mówcy w sposób rzeczowy i bardzo merytoryczny wskazali nie tylko możliwości jakie niesie ze sobą mediacja
administracyjna, ale także pola na jakich mediacja administracyjna może
zaistnieć w szerokim zakresie. „Najciekawsze pole dla rozwoju mediacji
w administracji widziałbym na trzech
polach” – powiedział nam w przerwie prof. Grzegorz Łaszczyca, radca
prawny, wicedziekan OIRP w Katowicach – „W odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest objęte sferą uznania administracyjnego.

Następnie w zakresie obowiązku
lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą
być „elastycznie” kształtowane przez
organ w postaci warunków, zasad,
wymagań, itp. (np. przy wydawaniu
warunków zabudowy) oraz wreszcie
w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne tak co do
treści zasadniczej (np. wymiar kary)
jak i co do ewentualnych klauzuli dodatkowych (np. terminu).”
Nie zabrakło również głosów krytycznych, jak prof. Czesława Martysza, który wskazywał na zagrożenie,
że mediacja może podzielić los innej
instytucji w postępowaniu administracyjnym – ugody, która nie podbiła serc ani stron ani samorządowców.
Przeważała jednak opinia, że możliwość skorzystania z mediacji jest
pozytywną tendencją, której szersze
zastosowanie miałoby z pewnością
ożywczy wpływ na przeciążony wymiar sprawiedliwości. „Mediacja w postępowaniu cywilnym ma już dziesięć
lat i jej początki były również bardzo
trudne” – powiedział radca prawny
Maciej Bobrowicz, Prezes KIRP – „Największym kołem zamachowym dla tej
instytucji będą z pewnością skutecznie przeprowadzone mediacje. Jeśli
przykłady i informacje o pozytywnie
zakończonych sprawach dotrą do szerokiego gremium odbiorców, mediacja ma szansę na zaistnienie również
w postępowaniu administracyjnym.”
Konferencja „Mediacja w administracji” to pierwsze takie wydarzenie naukowe w wymiarze krajowym,
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dlatego cieszy, że odbyło się właśnie
w Katowicach, gdzie w tym roku powstał działający przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach
– Ośrodek Mediacji. „W chwili obecnej mamy dwudziestu jeden przeszkolonych mediatorów, którzy mogą
prowadzić mediację właściwie w zakresie wszystkich gałęzi prawa oraz
znakomicie przygotowanych pod
względem językowym” – zachęcał do
korzystania ze wsparcia Ośrodka Mediacji Dziekan OIRP Ryszard Ostrowski.
Pierwsze mediacje do Ośrodka Mediacji przy OIRP w Katowicach już wpłynęły, w tym jedna mediacja sądowo-administracyjna, pozostaje więc
liczyć, że sukcesy mediatorów dołożą
kolejną cegiełkę do rozpropagowania
tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
Terror w sali Sejmu Śląskiego (!)

(Recenzja, uwaga, może zawierać
spoilery)
Nie, proszę Państwa, to nie news
z pierwszych stron gazet, to nie atak
terrorystyczny w samym sercu kolebki
śląskiego parlamentaryzmu, ale porywający spektakl teatralny wystawiany
przez aktorów Teatru Śląskiego w niezwykłym anturażu Sali Sejmu Śląskiego. Na ten magiczny wieczór zaprosiła
nas Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Katowicach i obsada Teatru Śląskiego w Katowicach, a i miejsce nie
było przypadkowe, bo Sala Sejmu Śląskiego oprócz walorów estetycznych
zapewniała widzom niecodzienną
możliwość… głosowania przy użyciu
10

sejmowej aparatury. W tym spektaklu
ostatecznym aktorem była bowiem
publiczność, gdyż to od głosów widzów, jako „ławników” zależał los
głównego (anty)bohatera – majora
Luftwaffe Larsa Kocha. Ten przystojny,
po wojskowemu elegancki i zdumiewająco opanowany oficer lotnictwa
zdobył się na wyczyn tak spektakularny, jak i przerażający. Jednym naciśnięciem spustu posłał na łono Abrahama
164 pasażerów Airbusa Lufthansy i…
jednego terrorystę. Jak twierdził, uratował tym samym 70 tysięcy kibiców,
którzy w błogiej nieświadomości dopingowali swoich ulubieńców na Allianz Arena w Monachium podczas
meczu reprezentacji Niemiec i Anglii,
który to stadion miał być celem zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem rzeczonego Airbusa… Ale czy
na pewno uratował?
Od
początku
przedstawienia
zgromadzeni na widowni prawnicy
mieli niepokojące uczucie, że weekend dziwnie się skurczył i oto nastał
przedwcześnie zwykły dzień roboczy.
Stół sędziowski zawalony aktami, pani
sędzia zblazowana i mało przyjemna, sztywna pani prokurator z dość
wrednym grymasem przypominającym uśmiech i spóźniony adwokat
w dodatku bez togi. Wypisz, wymaluj zwykły, szary poniedziałek. Tyle że
przedmiot postępowania niecodzienny. Masakra cywilów na tle zamachu
terrorystycznego. Dramatyczna decyzja pilotów myśliwca, indolencja
władz państwowych, całkowity paraliż decyzyjny, brak decyzji o ewakuacji
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stadionu, tragedia rodzinna w 164…
w 165 domach. Czy wykonana „na
zimno” egzekucja stu sześćdziesięciu
czterech osób w celu zabicia jednego
terrorysty i uratowania wypełnionego ludźmi stadionu wpisuje się w instytucję stanu wyższej konieczności?
Czy można stosować statystykę i operować liczbami, gdy na jednej i drugiej szalce mierzymy ludzkie życie?
Z takimi oto pytaniami musieliśmy
się zmierzyć w niedzielny wieczór
i zapewniam, że decyzja do podjęcia
łatwa nie była. Była tym trudniejsza,
im lepsze kreacje stworzyli aktorzy,
od pierwszoplanowych bohaterów
po drugo a nawet trzecioplanowe
smaczki. Aż wreszcie sędzia zamknęła rozprawę, udzieliła głosu stronom
i zarządziła głosowanie…
Teatralny sąd głosami naszych koleżanek, kolegów i zaproszonych gości uniewinnił majora Larsa Kocha. Oficer Luftwaffe wyszedł z gmachu sądu
z podniesioną głową i bez kajdanek,
jednak wynik głosowania daleki był
od aklamacji. Na stronie poświęconej
spektaklowi można odnaleźć informację, jak głosowała publiczność na
innych „salach sądowych” na świecie.
Statystyka pokazała swoje przewrotne oblicze. Wprawdzie Koch został
uniewinniony w 91,7% przypadków,
to jednak bezwzględna ilość głosów
rozkładała się na 62,3% niewinny do
37,7% winny. U nas niewinność wielokrotnego zabójcy uznało 60% widzów.
Cóż, może to znak czasu, może nasza
codzienność najeżona krwawymi newsami odciska na nas większe piętno

niż bylibyśmy skłonni przyznać? Jedno
jest pewne, spektakl TERROR zmusza
do zadania sobie trudnych i niewygodnych pytań, co już samo w sobie
stanowi o sile tego przedstawienia, na
które bilety rozeszły się w komplecie
jak świeże bułeczki. Zapraszamy do
odwiedzania naszej strony internetowej i profilu na Facebooku, gdzie na
bieżąco zamieszczane są informację
o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w naszej Izbie.
Egzamin na aplikację

Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Katowicach jak co roku organizowała egzamin na aplikację radcowską.
Jak twierdzili sami zainteresowani,
egzamin miał średnią skalę trudności, co pozwoliło 128 osobom złożyć
go z wynikiem pozytywnym. Witamy
nowe koleżanki i kolegów w naszym
samorządzie, życzymy sukcesów na
aplikacji oraz w życiu zawodowym
i wytrwałości w dążeniu do uzyskania
upragnionego tytułu radcy prawnego. Powodzenia!
Nieodpłatna pomoc prawna

W październiku odbyło się coroczne losowanie radców prawnych, którzy będą świadczyć pomoc prawną
w 59 punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej w naszym województwie.
Zainteresowanie tą formą świadczenia
pomocy prawnej jest bardzo duże, do
Izby wpłynęło 2360 zgłoszeń. Dzięki
innowacjom technicznym losowanie
miało w tym roku formę elektroniczną i przebiegło nad wyraz sprawnie.
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W chwili obecnej aktualne pozostaje
pytanie, jakim zainteresowaniem cieszyć będzie się nieodpłatna pomoc
prawna po tak istotnych zmianach
w ustawie ją opisującej. Radca.pl będzie badał ten temat w najbliższych
miesiącach i zapraszamy więc do śledzenia naszych informacji.

odbędzie się w Teatrze Ateneum
w Katowicach. Dla najmłodszych wystawiane są do wyboru dwa spektakle: „Pan Tom buduje dom” (15 grudnia o godzinie 16.00) lub „Piaskowy
Wilk” (16 grudnia o godzinie 11.30).
W trakcie świątecznego spotkania z pewnością nie zabraknie Anioła, Diabła oraz oczywiście Mikołaja,
Spotkanie z Mikołajem
który – jak zapewniał – nie przyjedzie
w Teatrze Ateneum
z pustym workiem.
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Zgłoszenia udziału w spektaklach
w Katowicach we współpracy z Pre- można przesyłać mailowo informazydium Mikołajów niezmiennie kon- tor@oirp.katowice.pl ze wskazaniem:
tynuuje świąteczną tradycję spotkań
Wybranej daty spektaklu (15 grudz najmłodszymi. W tym roku zaprasza nia – godzina 16.00 lub 16 grudniaradców prawnych i aplikantów wraz godzina 11.30),
z dziećmi i wnukami na Spotkanie
Liczby osób dorosłych
Mikołajkowe, które już tradycyjnie
Liczby dzieci
Szczegóły dotyczące spektakli można
znaleźć na naszej stronie internetowej lub
na facebooku, do których regularnego odwiedzania zapraszamy
nie mniej serdecznie,
jak na organizowane
przedstawienia.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc
na widowni o udziale
w wybranym przedstawieniu decyduje kolejność zgłoszeń.
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Problem z nią
jest taki, że jak
dotąd nikt nie
wymyślił nic lepszego, z demokracją
znaczy
się problem jest.
Słynne
stwierdzenie Winstona
Churchilla, znajduje odzwierciedlenie w tym także, że
gdy rozglądnąć się pilnie to wokół sami
demokraci, ale gdy ta demokracja już
nastać ma, to jakby ich nie było. WK
w rozumieniu demokracji staroświecki
jest, przez wciąż się o jej praktykę boleśnie obija. Nie inaczej było podczas sobotniego (10.11.2018) Nadzwyczajnego
Zjazdu Radców Prawnych.
Demokracja jest narzędziem, które kanalizuje konflikty międzyludzkie
i umożliwia ich rozwiązywanie bez użycia przemocy, przekonywał Leszek Kołakowski, demokracja organizuje życie
społeczeństw, respektuje mniejszości,
chroni ich prawa, gwarantuje każdemu
prawo do przedstawienia swojej racji
i przekonywania do niej innych. Końcowa część zdania tego zostanie powtórzona jeszcze dwukrotnie.
Korespondenci zawsze mają kłopot
z precyzyjnym wskazaniem czasu i miejsca, kiedy rodziło się zło; w numerze nr
4(12)/2016 radcy.pl w relacji z XI Zjazdu
Radców Prawnych WK pisał: „Demokracja to nie tylko przepisy i procedury, to
także kultura, dobry obyczaj, akceptowane powszechnie normy zachowań
wyraźnie wytyczające granice tego,
czego nie wypada.” Z jakiegoś powo-

du słowa te zostały użyte. A może coś
złego stało się podczas czerwcowego
posiedzenia Krajowej Rady w Toruniu,
gdzie powołana prawie rok wcześniej
Komisja Aplikacji przedstawiła wyniki
swoich prac; czy projekt był dobry, lepszy, gorszy, czy też zupełnie do niczego
– WK nie dowiedział się, a zgodny wysiłek zespołu złożonego z przedstawicieli każdej z Izb, został jednym gestem
wrzucony do kosza, bo Izba warszawska znienacka miała lepszy pomysł.
I większość arytmetyczną.
Być może były też inne powody, dla
których Rady ośmiu Izb (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin,
Szczecin, Wałbrzych) na podstawie
art. 58 ust.1 pkt. 3 wniosły o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców
Prawnych. Przedłożyły projekty uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, podejmowania
uchwał przez organy samorządu oraz
kolejny projekt w sprawie wytycznych
działania samorządu i jego organów.
WK w naiwności swojej zagłębił się
w tekstach uchwał, dojrzał wiele nowych rozwiązań, i tych słusznych, i potrzebnych, i takich sobie, i takich nie
do przyjęcia. Zdaniem autorów zmiany
miały usprawnić działanie organów
samorządu. Będzie dyskusja, bo choćbym nie zgadzał się z tobą, ale zawsze
bronił będę twego prawa do posiadania własnego zdania – to Voltaire, przypomniał sobie WK; wszak demokracja
gwarantuje każdemu prawo do przedstawienia swojej racji i przekonywania
do niej innych.
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Nie da się ukryć, że coś miało się
stać. Taki powiew chłodu na plecach
przed śmiercią. Na wrześniowym posiedzeniu Krajowa Rada, a właściwie jej
rdzeń arytmetycznie słuszny jedynie,
bez podstawy prawnej uchwalił regulamin dla Zjazdu Radców Prawnych. Nie,
WK nie myli się, ani nie oszalał: właśnie
tak: organ wybierany ogłosił regulamin, czyli rygory obradowania dla organu wybierającego: między innymi
z postanowieniami o tym, że każdemu
w każdej chwili można odebrać głos,
głosować bez dyskusji i wnioskiem formalnym, przegłosowanym jak najbardziej demokratycznie, zamknąć Zjazd.
W tych okolicznościach przyrody, Krajowa Rada, chcąc nie chcąc, ale bez dalej idących obaw, obligowana ustawą,
Zjazd Nadzwyczajny zwołała. Tutaj WK
oddaje głos dziennikarzowi „Rzeczpospolitej” Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Radców Prawnych zakończył się zanim
zdążył się rozpocząć. Zgromadzeni na
sali delegaci nie zgodzili się na przyjęcie porządku obrad. W efekcie czego
przewodniczący zjazdu… zdecydował
o jego zamknięciu. Radcowski sztandar
został wyprowadzony przy słyszalnych
z sali głosach „hańba”.
WK dostał w pysk i stracił przytomność, choć starał się nie dać po sobie
tego poznać. A potem przyjrzał się 177
głosom, które sprzeciwiły się przyjęciu
porządku obrad. I bez dyskusji zakończyły Zjazd. Zobaczył, że wcale to nie
była większość wyłoniona z reprezentacji radców prawnych z całego kraju, to
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nie była racja, która przebiła się w umysłach większości delegatów, bo też racji
takiej nikt nie przedstawił i szansy na to
nie zyskał; otóż były to karne, żołnierskie
głosy radczyń i radców o domicylu ściśle określonym, dającym się na mapie
wyraźnie oddzielić od reszty Polski czerwonym kolorem.
Miłe złego początki: wcześniej nasi
przedstawiciele złożyli wieniec przed
Grobem Nieznanego Żołnierza, delegaci przez aklamację przyjęli rezolucję
w sprawie 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego i wprowadzono sztandar Krajowej Izby Radców
Prawnych; w rezolucji jest zdanie: Dziś
słowo wolność jest uosobieniem praworządności, demokracji i praw człowieka… Demokracja gwarantuje każdemu prawo do przedstawienia swojej
racji i przekonywania do niej innych.
Rodzi się pytanie: kogo opluto, komu
bądź czemu okazano pogardę: stuleciu
odzyskania niepodległości? Odśpiewanemu wcześniej narodowemu hymnowi? Sztandarowi Krajowej Izby Radców
Prawnych? W tym dniu, na tej sali – innych adresatów nie było.
Norman Davies opowiadał, jak to
na jednej z wysp Pacyfiku demokratycznie wybrana większość po jak najbardziej demokratycznych wyborach
demokratycznie przegłosowała, że zje
przegraną mniejszość. To też demokracja. Na sali Zjazdu w dniu 10 listopada
innej nie było.

Wasz Korespondent

LIST ZENONA KLATKI DO ZJAZDU, KTÓRY SIĘ NIE ODBYŁ

WYSTĄPIENIE NA ZJEŹDZIE,
KTÓRY SIĘ NIE ODBYŁ
Z powodów osobistych i rodzinnych nie mogłem skorzystać z zaproszenia
na Zjazd Nadzwyczajny. Za pośrednictwem naszego Dziekana przekazałem do
Prezydium Zjazdu swoją ocenę sytuacji z prośbą o jej przedstawienie delegatom. Ponieważ Zjazd się nie odbył, więc i mojego głosu nie przedstawiono.
Jego tekst – poniżej.
Koleżanki i Koledzy Drogi Suwerenie!
Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej przychodzi nam słuchanie innych niż nasze argumentów, uznawanie ich racjonalności i dążenie do kompromisu. Kompromis stał się w życiu publicznym już tylko językowym gratem.
Nasze ostatnie Zjazdy zbyt często były areną przepychanek personalnych
i izbowych, a na uważną i życzliwą dyskusję o zagrożeniach, naszych słabościach i proponowanych zmianach brakowało i czasu, i dobrej woli.
Można było mieć nadzieję, że niewątpliwe osiągnięcia naszego samorządu
w ostatnich latach pozwolą nam teraz spokojnie usprawniać samorząd i korzystać z dobrodziejstwa jego istnienia, a zagrożenie ze strony władzy już się nie
powtórzy. Ta nadzieja umiera.
Nie pierwszy to kryzys w naszym samorządzie, ale ten nastąpił w sytuacji
nie tylko zagrożenia jego spójności, ale i jego istnieniu w dotychczasowym
kształcie. Wewnętrzne, często zajadłe spory, rozpoczęte akcją wyborczą przed
ostatnim zjazdem (niestety również w mediach) i kontynuowane na Zjeździe,
a jak widać, i po nim – mogą doprowadzić do jego osłabienia.
Poczucie koleżeńskości i solidarności wewnątrz samorządu osłabło. Wydaje się, że nie potrafimy ani słuchać, ani zrozumieć innych. Nie potrafimy też
skorzystać z prawnie dopuszczalnych możliwości wzięcia w obronę kolegów
w trudnej sytuacji.
Ułatwi to władzy ograniczenie samorządu, a nawet rzeczywistą likwidację.
Nie miejmy złudzeń – władza postawiła sobie taki cel kilka lat temu. Pełna samorządność zawodów prawniczych jest dla niej dotkliwie niewygodna. Wystarczy przypomnieć reakcję na wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku lat, kiedy to wskazywano na konieczność likwidacji konstytucyjnej ochrony
wynikającej z art. 17, a także daleko posunięte projekty jednej ustawy – wspólnej dla wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego oraz poglądy
niektórych profesorów prawa opowiadających się za likwidacją ustawowego
obowiązku przynależności do jednego dla każdego zawodu samorządu.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Nasze słabości są oczywiste. Tylko niektóre z nich wskazano w przedłożonych na Zjazd projektach uchwał. Ale na pewno należy rozpocząć porządkowanie samorządu właśnie od spraw objętych porządkiem obrad.
Samorząd wymaga zmian. Jego tradycyjna struktura i procedowanie nie
przystają, wydaje się, do obecnej sytuacji. Wypracowania latami wielozadaniowość zaczyna ciążyć zasłaniając istotę samorządu – dbałość o należyte wykonywanie zawodu przy dochowaniu oczywistych zasad i wartości.
Wydaje się, iż należy póki jeszcze czas, uprościć struktury, zmienić w koniecznym zakresie procedury zapewniając rotację na funkcjach samorządowych, m.
in. poprzez zlikwidowanie ich dublowania. Nie służy bowiem samorządowi
dopuszczalne łączenie funkcji w organach izbowych i krajowych (w adwokaturze jest zakaz), a także praktykowana, ograniczona rotacja personalna umożliwiająca omijanie zasady dwukadencyjności. Należy też stworzyć instrumenty
pozwalające wciągać szerszy krąg osób do kierowania strukturami samorządu,
a więc i odpowiedzialności za jego działanie.
Może więc warto uzmysłowić sobie, że każdy delegat z każdej izby reprezentuje całą społeczność radcowską. Takie jego postępowanie to daleko idące
wymaganie. Ale etyczne i zgodne z interesem samorządu. Trwała i pogłębiająca się kolizja pomiędzy izbami wynika z rażącej różnicy wpływu na składy osobowe organów krajowych, a więc również na ich działanie. Przy tak znacznej
różnicy w liczebności poszczególnych izb obowiązujący od lat dogmat o prostej proporcjonalności przy wyborze delegatów wydaje się nie do utrzymania. Mniejsze izby pozbawione są realnego wpływu na podejmowane uchwały
i taka sytuacja wymusza tworzenie koalicji często motywowanych nie tylko
interesami izbowymi, ale i osobistymi. Zauważmy jak w takim działaniu blisko
jesteśmy dzisiejszych mechanizmów w polityce.
Filozof współczesny prof. Galewicz w eseju „Testament Epikura” włożył
w jego usta takie słowa:
„A gdy będziemy się ze sobą spierali, pamiętajcie, że spór to nie wyścig ani
nie zapasy. Tak naprawdę wygrywa w nim nie ten kto jest gorszy, lecz ten kto
zostaje uczciwie pokonany, bo on przynajmniej czegoś się nauczy. Dlatego nie
bądźcie atletami słowa i nie bójcie się nie mieć słuszności.”
Spróbujcie zgodzić się z tym przed dzisiejszymi głosowaniami. A dzisiejszym
mówcom Sokrates radziłby:
„Kiedy mówisz do ludzi nie próbuj nigdy podobać się wielu; inaczej wkrótce
zobaczysz jak niewiele zostaje Ci do powiedzenia”.
Zenon Klatka 09.11.2018 r.
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OŚWIADCZENIE
BYŁYCH PREZESÓW KRAJOWEJ
RADY RADCÓW PRAWNYCH
Nadzwyczajny Zjazd zwołany zgodnie z naszą ustawą, nie odbył się, chociaż
został otwarty i zamknięty. Wnioskodawcom zwołania Zjazdu nie zostały stworzone możliwości do przedstawienia swojego poglądu na sytuację w samorządzie w
zakresie objętym tematem Zjazdu.
Idea samorządności nie została więc dochowana, nie mówiąc już o szacunku
dla innych poglądów. Sposób przeprowadzenia Zjazdu nie świadczy też o prawniczym profesjonalizmie.
Niestety, większość delegatów wpisała się w ten sposób w atmosferę obecnego
życia politycznego. O tym trzeba pamiętać.
Naszym zdaniem, Krajowa Rada Radców Prawnych powinna niezwłocznie podjąć uchwały inicjujące wśród radców prawnych ogólnośrodowiskową konsultację,
co do zakresu zmian jakie powinny być dokonane w obowiązujących dziś regulacjach prawnych dotyczących zasad kształtowania i wyboru organów samorządu ,a
także podejmowania przez nie uchwał.
Krajowa Rada powinna pilnie i wnikliwie rozważyć zwołanie z własnej inicjatywy Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który zwieńczyłby powyższe konsultacje i rozpatrzył przedłożone mu – w ich wyniku – projekty uchwał.
Termin zwołania i odbycia tego Zjazdu powinien zapewnić wejście w życie podjętych uchwał najpóźniej z końcem 2019 r., to jest przed zwoływaniem przez rady
okręgowych izb radców prawnych zebrań rejonowych, dokonujących wyborów
delegatów na zgromadzenia okręgowych izb kolejnej kadencji.
Ważna rola, a także odpowiedzialność, za podjęcie i doprowadzenie do przeprowadzenia powyższej inicjatywy przypada Prezesowi Krajowej Rady Radców
Prawnych.
Katowice, 16.11.2018 r.
(–) Jacek Żuławski
(–) Andrzej Kalwas
(–) Zenon Klatka
(–) Dariusz Sałajewski
Wnioski oświadczenia zaaprobował Prezes Józef Zych.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka

O ZJAZDOWEJ KLĘSCE NASZEJ SAMORZĄDNOŚCI ZAWODOWEJ, TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI O NIEZAWISŁOŚCI SĄDÓW I BEZSTRONNOŚCI
SĘDZIÓW, PRAWNICZE PLATFORMY INTERNETOWE, WSPÓŁCZESNY JĘZYK PRAWNIKÓW, WAŻNE STANOWISKA NASZEGO ORGANU KRAJOWEGO W SPRAWIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ, Z ORZECZNICTWA, KRÓTKO,
LEKTURY, CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
O ZJAZDOWEJ KLĘSCE NASZEJ SAMORZĄDNOŚCI ZAWODOWEJ
Nadzwyczajny zjazd zwołany zgodnie z naszą ustawą nie odbył się, mimo iż został otwarty i zamknięty. Mieliśmy bowiem do czynienia z manipulacją władzy krajowej i większości delegatów. Wnioskodawcom zwołania zjazdu (uchwały ośmiu
Izb przedstawiające jego porządek obrad) odmówiono prawa do przedstawienia
swojego poglądu na sytuację w samorządzie w zakresie objętym ww. uchwałami.
Idea samorządności została więc zniszczona, a o koleżeństwie i szacunku dla
innych poglądów można zapomnieć. Sposób przeprowadzenia tego „spotkania”
wskazuje również na zadziwiający brak prawniczego profesjonalizmu. Żenujące są
głosy, iż przebieg tego „spotkania” jest zgodny z wolą „suwerena”. Według nich Izby
mają więc prawo żądać zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego i przedstawić temat jego
obrad, ale potem można przegłosować, że Zjazd się nie odbędzie z uwagi na nie
przyjęcie tego tematu pod obrady.
Niestety, większość delegatów wpisała się w ten sposób w duszną atmosferę
obecnego życia politycznego. Tego im nie można zapomnieć, a władza niewątpliwie przyjęła objawy tego kryzysu ze zrozumieniem i chętnie pomoże go rozwiązać.
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI O NIEZAWISŁOŚCI SĄDÓW I BEZSTRONNOŚCI SĘDZIÓW
Głośny wyrok Trybunału (Wielkiej Izby) z 25.07.2018 r. w sprawie wniosku sądu irlandzkiego o wydanie orzeczenia prejudycjalnego dotyczącego
wykonania europejskiego nakazu aresztowania zawiera w 17-stronicowym
uzasadnieniu również omówienie pojęć „niezawisłość” oraz „bezstronność”.
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Naszemu prawu te pojęcia nie są obce, a obecnie nasze sprawy dyscyplinarne będą
rozpatrywane w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Warto więc przytoczyć
fragmenty tego uzasadnienia, które media i politycy skrzętnie pomijali.
„W odniesieniu do wymogu niezawisłości sądów, który wchodzi w zakres
istotnej treści tego prawa, należy przypomnieć, że jest on integralnym elementem sądzenia i obejmuje dwa aspekty. Pierwszy aspekt, o charakterze zewnętrznym, wymaga, aby dany organ wypełniał swoje zadania w pełni autonomicznie,
bez podległości w ramach hierarchii służbowej, bez podporządkowania komukolwiek, w sposób wolny od nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła,
oraz pozostając pod ochroną przed ingerencją i naciskami z zewnątrz, które mogą
zagrozić niezależności osądu jego członków i wpływać na ich rozstrzygnięcia.
Niezbędna wolność od tego rodzaju wpływów z zewnątrz wymaga określonych gwarancji, takich jak nieusuwalność, chroniących osoby, którym powierzono zadanie sądzenia. Pobieranie przez te osoby wynagrodzenia na poziomie
odpowiadającym wadze wykonywanych przez nie zadań stanowi również gwarancję niezawisłości sędziowskiej.
Drugi aspekt, o charakterze wewnętrznym, łączy się z pojęciem bezstronności i dotyczy jednakowego dystansu do stron sporu i ich odpowiednich interesów w odniesieniu do jego przedmiotu. Aspekt ten wymaga przestrzegania
obiektywizmu oraz braku wszelkiego interesu w rozstrzygnięciu sporu poza ścisłym stosowaniem przepisu prawa.
Rzeczone gwarancje niezawisłości i bezstronności wymagają istnienia zasad, w szczególności co do składu organu, powoływania jego członków, okresu
trwania ich kadencji oraz powodów ich wyłączania lub odwołania, pozwalających wykluczyć, w przekonaniu uczestników postępowania, wszelką uzasadnioną wątpliwość co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych
oraz neutralności w odniesieniu do sprzecznych ze sobą interesów. Aby uznać,
że dany organ spełnia warunek dotyczący niezawisłości, orzecznictwo wymaga
w szczególności, aby przypadki odwołania członków tego organu były oparte na
wyraźnych przepisach ustawowych.
Wymóg niezawisłości zakłada również, że system środków dyscyplinarnych dla
osób, którym powierzono zadanie sądzenia, przewiduje niezbędne gwarancje w
celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego systemu do politycznej kontroli
treści orzeczeń sądowych”.
PRAWNICZE PLATFORMY INTERNETOWE
W poprzednim numerze czasopisma informowałem o Przewodniku CCBE o
zasadach korzystania z tych platform przez prawników. To zagadnienie jest
dla nas niezwykle istotne z uwagi na już istniejącą praktykę, uczciwą konkurencję,
dochowanie etyki zawodowej oraz bezpieczeństwo informatyczne.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

19

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

Mamy prawo oczekiwać stworzenia i wdrożenia przez nasz samorząd
(a także adwokacki) stosownej regulacji.
Materiał ten ma również poglądowy wymiar dla orzecznictwa dyscyplinarnego i szkolenia aplikantów. Wybrałem z bardzo obszernego materiału fragmenty
odnoszące się do zagadnień etycznych.
„Korzystanie przez adwokatów/radców prawnych z platform internetowych
może mieć wpływ na niektóre zasady etyki zawodowej. Najbardziej widoczne
obawy adwokatów/ radców prawnych związane z pracą na platformach internetowych to:
 Kwestie związane z niezależnością, godnością, zaufaniem i integralnością adwokata/ radcy prawnego: korzystanie z platformy internetowej
udostępnianej przez osoby trzecie wiąże się z ryzykiem ingerencji dostawców
platform w relację klient – adwokat/ radca prawny. Przykładem może być sytuacja gdy dostawca platform chce monitorować jakość świadczonych usług lub
ingerować w rozwiązywanie sporów pomiędzy klientami i adwokatami/ radcami
prawnymi. Dostawca platformy może poprosić klienta na przykład o szczegółowe
informacje na temat charakteru sporu lub kwoty wynagrodzenia zapłaconego na
rzecz adwokata/ radcy prawnego. Innym przykładem jest sytuacja gdy właścicielem dostawcy platformy jest osoba, która może zostać pośrednio zaangażowana
w sprawę prowadzoną przez adwokata/ radcę prawnego za pomocą platformy.
 Kwestie związane z zachowaniem tajemnicy zawodowej/ poufności
wymiany informacji między adwokatem/ radcą prawnym a klientem: ingerencja ze strony platformy internetowej w relację adwokat/ radca prawny – klient
może skutkować naruszeniem tajemnicy zawodowej/ poufności wymiany informacji między adwokatem/ radcą prawnym a klientem. Może zaistnieć potrzeba sprecyzowania zakresu odpowiedzialności adwokata/ radcy prawnego
w odniesieniu do niezawodności i bezpieczeństwa platformy internetowej
przetwarzającej dane klienta. Szczególne obawy w tym zakresie są związane z
faktem, że dostawcy platform internetowych rzadko przekazują informacje na
temat stosowanych przez siebie polityk dotyczących ponownego wykorzystania posiadanych danych (w tym danych behawioralnych adwokatów/ radców
prawnych i ich klientów).
 Kwestie związane z weryfikacją tożsamości i intencji klienta oraz konfliktów interesów: nawiązując relację z platformą internetową adwokaci/ radcowie prawni nie zawsze są w stanie gruntownie sprawdzić tożsamość i intencje
(potencjalnego) klienta, co może skutkować działaniem adwokata/ radcy prawnego, które będzie sprzeczne z najlepszym interesem klienta i/lub skutkować
będzie konfliktem interesów (i przykładowo obowiązkami w świetle przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Adwokaci/ radcowie prawni muszą także
sprawdzić tożsamość przedsiębiorstwa – właściciela platformy internetowej.
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 Kwestie związane z zasadą swobodnego wyboru adwokata/ radcy
prawnego: gdy platforma internetowa dokonuje wyboru adwokata/ radcy
prawnego dla klienta bez przejrzystych kryteriów wyboru, może to mieć wpływ
na prawo klienta do swobodnego wyboru adwokata/ radcy prawnego.
 Kwestie związane z zasadami dot. reklam: istnieją zasady dotyczące reklam
wprowadzających w błąd i reklam porównawczych, na które może mieć wpływ korzystanie z platform internetowych. Sytuacja taka może mieć miejsce gdy adwokaci
i radcowie prawni korzystają z oferowanych przez platformę możliwości reklamy
lub gdy reklama taka jest sprzeczna z zasadami właściwymi dla zawodów prawniczych przewidzianych przez dwie dyrektywy dotyczące prawników. Ponadto strony
polecające można przyrównać do reklamy porównawczej, który to rodzaj reklamy
może być zakazany w niektórych krajach.
 Kwestie dotyczące zasad wynagradzania: korzystanie przez adwokatów/
radców prawnych z platform internetowych może skutkować naruszeniem zasad
wykonywania zawodu w zakresie wynagrodzenia za pracę, w szczególności zakazu dotyczącego wynagrodzenia za polecenie/rekomendację czy dzielenia się
wynagrodzeniem z osobami niebędącymi prawnikami, przy czym muszą tu mieć
zastosowanie unijne i krajowe przepisy prawa z zakresu ochrony konkurencji.
Mając na uwadze powyższe rozważania i zważywszy na uwarunkowania charakteryzujące poszczególne jurysdykcje, samorządy i stowarzyszenia prawnicze zachęca się do zwrócenia uwagi swoich członków na
następujące zasady w sytuacji korzystania z platform internetowych:
Zasada ogólna stanowi, że adwokaci/ radcowie prawni powinni zawsze stosować się do właściwych przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej, gdy korzystają z platformy internetowej do celów referencyjnych lub świadczenia usług
prawnych. To zawsze oznacza, że adwokata/ radcę prawnego wiąże bezpośredni stosunek prawny. Gdy nie ma możliwości zagwarantowania poszanowania podstawowych wartości, adwokat/ radca prawny nie może (już dłużej)
korzystać z danej platformy internetowej.
Korzystanie przez adwokata/ radcę prawnego z platformy internetowej lub
udział w niej nigdy nie może ograniczać jego niezależności. W szczególności
adwokaci/ radcowie prawni nie mogą nigdy dopuścić do sytuacji, w której dostawca platformy mógłby ingerować w ich relację z klientem.
Adwokat/ radca prawny zawsze musi mieć zapewnioną możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w sposób, który zapewnia poszanowanie tajemnicy zawodowej/ poufności wymiany informacji między adwokatem/ radcą
prawnym a klientem oraz ochronę przed zaistnieniem konfliktu interesów.
4. Adwokat/ radca prawny powinien dążyć do sprecyzowania kwestii dotyczących niezawodności i bezpieczeństwa platformy internetowej przetwarzającej dane klienta. W szczególności adwokat/ radca prawny powinien
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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unikać dostawców platform, którzy przetwarzają jego dane i dane jego klientów,
w tym dane behawioralne, bez ich wiedzy i/lub bez podania celu przetwarzania.
5. Adwokat/ radca prawny powinien zweryfikować treść informacji publikowanych w internecie na jego temat przez dostawców platform. Informacje te muszą być jasne i precyzyjne, muszą wskazywać posiadany tytuł naukowy/ zawód i nigdy nie mogą wprowadzać w błąd gdy chodzi o kwalifikacje
adwokata/ radcy prawnego.
6. Publikowane na platformie internetowej informacje na temat adwokatów/ radców prawnych powinny być zgodne z mającymi zastosowanie do
nich zasadami dotyczącymi reklamy. W tym zakresie adwokaci/ radcowie
prawni powinni unikać jakichkolwiek reklam wprowadzających w błąd czy pogardliwych i zasadniczo powinni unikać reklam niezgodnych z zasadami i wartościami, którym podlegają zawody prawnicze.
7. W sytuacji nawiązywania przez adwokata/ radcę prawnego relacji z klientem poprzez platformę internetową, adwokat/ radca prawny musi zastosować
do każdej takiej nowej relacji obowiązujące go zasady. Przed rozpoczęciem
świadczenia usługi prawnej, adwokaci/ radcowie prawni powinni przekazać klientowi informacje takie jak imię i nazwisko czy dane kontaktowe oraz
poinformować go o warunkach interwencji, w tym o wynagrodzeniu.
8. Korzystając z prawniczych platform internetowych adwokaci/ radcowie
prawni zawsze powinni stosować się do właściwych zasad, w tym przepisów
prawa z zakresu ochrony konkurencji, wynagrodzenia czy określania honorarium za usługi.
Ponadto w Przewodniku wskazano na rodzaje platform internetowych: (rejestry radców prawnych/adwokatów; strony polecające prawników; strony internetowe służące do świadczenia usług prawnych), a także omówiono kwestie wynagrodzenia, pozycjonowania, bezpieczeństwa informatycznego, ryzyk związanych
z jurysdykcją, w której dostawca platformy przechowuje dane, profilowania osób,
których dane dotyczą oraz dostępu prawnika do danych po zakończeniu umowy
z dostawcą.
WSPÓŁCZESNY JĘZYK PRAWNIKÓW
Prawnicy żyją ze słowa. Słowem spierają się lub ugadzają. Słowem chcą trafić
do klienta, sądu i opinii publicznej. Ewa Wilk w artykule zamieszczonym w Niezbędniku Współczesnym „Polityki” pisze o ubóstwie i prymitywizmie języka – nie
pomijając języka prawników. „Hermetyczni są prawnicy, czego fatalnym efektem jest dzisiejsza obojętność ogromnej rzeszy Polaków dewastowanie wymiaru sprawiedliwości. Nawet Ci najwybitniejsi w publicznych wystąpieniach krążą
wśród ustępów Konstytucji i ustaw, kluczą wśród oczywistych dla nich formułek: niezawisłość, trójpodział, Strasburg. […] Przejawiają wciąż jakiś dziwny opór
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w wytłumaczeniu, czym zamach na trójpodział władzy i poddanie prokuratury
oraz sądownictwa władzy wykonawczej grozi normalnemu obywatelowi, który
zetknie się z wymiarem sprawiedliwości. […] Wygląda to wszystko na przekonywanie przekonanych, czyli tych, którzy znają język prawa i rozumieją coś co nazywa się duchem prawa. Miliony Polaków tego nie znają. […] Ta nieznajomość
pewnych słów, pojęć, terminów w ich prawniczym, a nie tylko potocznym
znaczeniu sprawia, że tak łatwo dzisiejszej władzy szafować frazami najwyższa kasta czy sędziowski rokosz.”
„[…] dziennikarstwo […] jak kilka innych profesji np. adwokatura […] odżegnują się najczęściej od etosu inteligenckiego. Słowo niemodne, językowy grat.
Szkoda, że pojęcie to zostało pogrzebane wraz z nastaniem demokracji.”
Poczujmy się adresatem tych surowych ocen.
WAŻNE STANOWISKA NASZEGO ORGANU KRAJOWEGO W SPRAWIE
TAJEMNICY ZAWODOWEJ
W końcu września podjęto wspólne stanowisko Porozumienia Samorządów i Stowarzyszeń Prawniczych dotyczące prowadzonej w Ministerstwie
Sprawiedliwości Prac Legislacyjnych nad zmianą zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym (zwalniać ma prokurator a nie sąd).
Samorządy uznały, iż godzi to w zasady państwa prawa oraz zaufanie obywatela
do państwa i w wiarygodność wymiaru sprawiedliwości. Podobny protest został
wystosowany przez samorząd lekarski oraz PRESS Club.
Ironicznym komentarzem do tego pomysłu są słowa Mec. Jacka Dubois, że
w takiej sytuacji rozmowa klienta z obrońcą powinna się odbywać w obecności księdza (tajemnica spowiedzi). Również celny wydaje się mem, na którym
uśmiechniętej twarzy Ministra Sprawiedliwości towarzyszy napis „Nie pamiętasz swojego hasła do e-maila? Służę pomocą”.
W liście otwartym prezesów samorządów radcowskiego, adwokackiego i doradców podatkowych skierowanych do posłów wyrażono sprzeciw
wobec projektowanych zmian w Ordynacji Podatkowej dotyczących raportowania przez profesjonalnych pełnomocników do Administracji Podatkowej
schematów podatkowych. Taki obowiązek umożliwiłby identyfikację klienta nawet bez podawania jego danych personalnych.
Z ORZECZNICTWA
O przedawnieniu dyscyplinarnym. Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa przedawnienie dyscyplinarne następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności przestępstwa, co oznacza, że zatarcie skazania nie ma tu nic do rzeczy (wyrok SN z
22.11.2017 r., SDI 48/17).
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Samorządowe szkolenie. Składki członkowskie członków samorządu
zawodowego umożliwiają m. in. ich szkolenie. W istocie rzeczy to uczestnicy
szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali. Nie mamy więc do
czynienia z podlegającym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpłatnego świadczenia (wyrok NSA z 30.05.2017 r., II FSK 1206/15)
Wizytacja kancelarii. Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu
z 28.09.2018 r. (skarga nr 25038/13) uznał, że adwokatowi francuskiemu nie
przysługuje skarga na naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i mieszkania w związku z wizytacją jego kancelarii przez Dziekana Rady
Adwokackiej. Wizytacja była niezapowiedziana (nie było kontaktu z adwokatem) i wywołana potrzebą prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.
Najpierw sądy krajowe uznały, że dziekan jako organ władzy publicznej miał
do tego prawo wykonując swoje obowiązki związane z zapoznaniem się z
dokumentacją. Dziekan bowiem jest gwarantem wypełniania standardów
etycznych przez członków samorządu.
Pełnomocnik z urzędu. Sąd Apelacyjny w Krakowie 08.08.2018 r.,
(postanowienie postanowienie AuZ 132/18 ) uznał, że stronie sporu z ZUS
nie przysługuje pełnomocnictwo z urzędu, skoro nie można uznać jej
nieporadności (potrafi poprawnie sporządzać pisma procesowe i przedstawia
swoje racje, a także może ponieść koszty pełnomocnika). Nie wystarcza
więc sama trudna sytuacja finansowa, ale musi wystąpić potrzeba udziału
pełnomocnika związania z nieporadnością i rodzajem sprawy, a nie z samym
brakiem wiedzy prawniczej.
KRÓTKO
Ciąg dalszy naszej sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości (zakres i
formy wykonywania zawodu – zob. nr 2/2018). Pozwana Agencja wniosła duplikę
wobec replik Uniwersytetu Wrocławskiego i Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem
o oddalenie ich odwołań. Czekamy z uwaga i niepokojem na rozstrzygnięcie.
Tak też powstają ustawy. W obecnej kadencji sejmu miały miejsce tylko
trzy wysłuchania publiczne (na sześć wniosków); wypowiedzi poselskie ograniczano nawet do jednej minuty; nad projektami ustaw głosuje się blokami
bez ich czytania i uzasadniania; często proceduje się „w trybie pilnym”; senat
w roku 2017 wniósł poprawki jedynie do 25% projektów ustaw; do projektu
ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszono 1300 poprawek; a Marszałek Sejmu
stwierdza „wniosek formalny uznaję za nieformalny”. Trzeba tu dodać, że odważne merytoryczne stawanie prawników z biur legislacyjnych Sejmu i Senatu to rzucanie grochem o ścianę.
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LEKTURY
Na stronie internetowej KRRP znajdziemy publikację pokonferencyjną z czerwca 2018 r. pt. „Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?”.
Na tejże stronie jest zakładka „Reforma sądownictwa” odnotowująca stanowiska samorządów, organizacji i instytucji krajowych oraz zagranicznych (w tym
CCBE), orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości oraz opinie Rzecznika Generalnego,
uchwałę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a także stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ.
Ewa Siedlecka – „Sędziowie mówią. Zamach PIS na wymiar sprawiedliwości”
wyd. Czerwone i Czarne, 2018 r.
B. Brożek „Umysł prawniczy”, a także „Granice interpretacji” oraz wraz z J. Stelmachem „Negocjacje” – wszystkie książki z wyd. Coperniccus Center Press, 2018 r.
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
Adam Zagajewski – poeta, eseista, laureat międzynarodowych nagród, wymieniany wśród kandydatów do Nobla, powiedział w wywiadzie dla Niezbędnika
Inteligenta „Polityki”:
„Jak patrzę na sługusów obecnie rządzącego nami majestatu to myślę
o służalczości, nie o posłuszeństwie. Widzę niewolników. Wątpię czy zadają sobie jakieś głębsze pytania. To nie jest posłuszeństwo wynikające z
uznania autorytetu. To jest służalczość zbudowana na strachu przed karą
i łapczywością oczekiwanych nagród.”
Twarde słowa, ale czy nie przyznać również racji innemu jego stwierdzeniu:
„Rozum nie ma adresu. Nie jest nigdzie skupiony. Żadna instytucja nie
ma monopolu na rozum”.
Czy nie powinni o tym pomyśleć Ci, którzy być może w dobrym zamiarze
zgodzili się przyjmować nowe funkcje w wymiarze sprawiedliwości? A kontrapunktem do tego poglądu są słowa posłanki J. Lichockiej, która na spotkaniu z wyborcami powiedziała: „Troszeczkę jesteśmy bezradni, bo Państwo
jest demokratyczne […] ja też najchętniej bym wszystko pozamykała,
powsadzała do więzień, zrobiła porządek, raz, dwa, trzy i wprowadziła
najlepiej jednowładztwo Jarosława Kaczyńskiego”.
radca prawny Zenon Klatka
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Po co prawnikom metafory?
Dr Mateusz Zeifert

„Prawidłowo sporządzone uzasadnienie wyroku powinno być jak garnitur uszyty na miarę, a nie jak garnitur pierwszy lepszy zdjęty w sklepie z wieszaka, który
może kupić każdy klient i będzie jakoś pasował”.
Wstęp

Powyższy cytat nie jest zapisem poufnej rozmowy doświadczonego sędziego z
początkującym kolegą; nie jest również fragmentem brawurowego wykładu z zajęć
na aplikacji sędziowskiej. Jest to teza uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2005 r.1. W ten sposób sąd odwoławczy
podsumował swoje zastrzeżenia do uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, które doprowadziły do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania. Uzasadnienie wyroku zostało tu przyrównane do garnituru. Gwarancją dobrego dopasowania garnituru do sylwetki klienta jest uszycie go na miarę.
Oczywiście szybciej i oszczędniej jest kupić „pierwszy lepszy” garnitur, wówczas
jednak ryzykujemy, że nie będzie on precyzyjnie odpowiadał naszym potrzebom
– będzie zbyt szeroki w ramionach, za wąski w talii, będzie miał przykrótkie rękawy itd. Podobnie w przypadku uzasadnienia wyroku – musi być ono ściśle oparte
na poczynionych w danej sprawie ustaleniach faktycznych i prawnych, odnosić
się wprost do zaskarżonego aktu administracyjnego i zarzutów podniesionych w
akcie zaskarżenia. Należy natomiast unikać pokusy sporządzania uzasadnień lapidarnych i ogólnikowych, nadających się do wielokrotnego wykorzystania z racji
swej abstrakcyjności. Takie uzasadnienia, choć wymagają niewątpliwie mniejszego
nakładu sił do ich sporządzenia, nie są dopasowane do rozstrzyganej sprawy i nie
spełniają swoich funkcji.
1
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Trzeba przyznać, że porównanie uzasadnienia wyroku do garnituru oddziałuje
na wyobraźnię. Pełni funkcję stylistyczną, zwiększając walory literackie orzeczenia, ale także posiada zalety dydaktyczne: w jasny, zwięzły sposób przekazuje szereg istotnych treści wiążących się z techniką sporządzania uzasadnień sądowych.
Nasza umiejętność odczytania tego porównania i wyciągnięcia zeń pożądanych
wniosków opiera się na szeregu obrazowych założeń. Wyobrażamy sobie mianowicie, że uzasadnienie to garnitur, sprawa sądowa to klient, okoliczności sprawy to
indywidualne wymiary klienta, różnice między okolicznościami różnych spraw to
różnice między wymiarami różnych klientów, a sędzia sporządzający uzasadnienie
to krawiec. Założenia te mają oczywiście charakter metaforyczny (inaczej: przenośny) – bazują na pewnych dostrzegalnych, acz nieoczywistych podobieństwach
pomiędzy zjawiskami. Zwróćmy uwagę, że tylko pierwsza z wymienionych metafor (UZASADNIENI TO GARNITUR) została wprost wyrażona w cytowanym fragmencie. Pozostałe stanowią niezbędne dopowiedzenia. W rezultacie lektura omawianego porównania tworzy w umyśle czytelnika sieć metaforycznych powiązań,
które wpływają na sposób mówienia o sporządzaniu uzasadnień. Przyjrzyjmy się
poniższym zdaniom:
To orzeczenie Sądu Najwyższego w naszej sprawie jest nie przypiął, ni przyłatał,
Załatałem wszystkie dziury w opisie stanu faktycznego,
To wygląda, jakby było pozszywane z kilku wcześniejszych uzasadnień.
Wyciąłem spory fragment oceny dowodów,
Bardzo eleganckie uzasadnienie!
Zdania (1) – (5) stanowią realizacje omawianej metafory. O ile jednak część z nich
(np. 1) bez wahania uznamy za przenośne lub przynajmniej nieco poetyckie (np. 2
czy 3), o tyle inne (np. 4 czy 5) jawią się nam raczej jako zwyczajny, a więc dosłowny,
sposób mówienia o uzasadnieniach. Jest tak dlatego, że – jak utrzymują niektórzy
prominentni językoznawcy – metafory stanowią nieodłączny element naszego systemu pojęciowego i jedno z głównych narzędzi poznawania świata.
Przełomem dla współczesnych badań nad metaforą była publikacja książki
George’a Lakoffa i Marka Johnsona Metaphors We Live By w roku 19802. Autorzy postawili w niej tezę, że metafora nie jest wyłącznie zjawiskiem językowym
(figurą retoryczną), lecz przede wszystkim zjawiskiem pojęciowym, i jako taka
stanowi centralny aspekt ludzkiego poznania (stąd określana jest mianem
metafory pojęciowej lub konceptualnej)3. Polega ona na zdolności postrzegania
jednego zjawiska (tzw. domeny docelowej) w kategoriach innego (tzw. domeWydanie polskie: G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu (tłum. T. Krzeszowski), Warszawa 1999.
3
Autorzy piszą: „system pojęć, którymi się zwykle posługujemy, by myśleć i działać, jest w
swej istocie metaforyczny”, G. Lakoff, M. Johnson, Metafory…, str. 29.
2
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ny źródłowej) 4. Wybrane elementy domeny źródłowej zostają powiązane
z wybranymi domeny docelowej (tzw. metaforyczne rzutowanie), tworząc złożoną konstrukcję pojęciową. Klasycznym przykładem jest metafora
Klasycznym przykładem jest metafora TEORIE NAUKOWE TO BUDOWLE 5.
Znajduje ona wyraz w popularnych sformułowaniach w rodzaju: ta teoria ma
solidne fundamenty, najnowsze badania wstrząsnęły podstawami jego teorii, pod wpływem krytyki cała jego teoria runęła. Nietrudno zaproponować
inne utarte wyrażenia mogące stanowić przejawy tej metafory. Jak wynika
z podanego przykładu, cechą charakterystyczną metafory pojęciowej jest
asymetria ujmowanych przez nią zjawisk. Domena źródłowa (BUDOWLE) jest
prostsza poznawczo, tzn. jest bliżej związana z codziennym doświadczeniem fizycznym człowieka. Natomiast domena docelowa (TEORIE NAUKOWE)
jest bardziej abstrakcyjna6. To właśnie dlatego Lakoff i Johnson przypisują
metaforze kluczową rolę w ludzkim poznaniu – umożliwia ona myślenie (i
w konsekwencji mówienie) o zjawiskach, które przerastają nasze naturalne
zdolności percepcyjne 7.
Powyższa teza jest dość kontrowersyjna, stanowi do dziś przedmiot ożywionej
dyskusji filozofów, językoznawców i psychologów. Na potrzeby niniejszego artykułu załóżmy po prostu, że jest prawdziwa i zadajmy pytanie o jej konsekwencje dla
prawa i prawników. Czy to możliwe, że prawnicy myślą metaforami? Czy możliwe,
żeby myślał nimi prawodawca? Czy w prawie jest miejsce na metafory, które nie
stanowią wyłącznie stylistycznych ozdobników? Czy metafory mogą wpływać na
nasze rozumienie i stosowanie prawa? Odpowiedzi na te pytania należy poszukać
w języku – w naszym przypadku będzie to język tekstów prawnych (język prawny)
i język o tekstach prawnych (język prawniczy).
Metafory w języku prawnym

Pomysł, że w języku prawnym występują metafory pojęciowe, a zatem, że prawodawca myśli metaforami, natrafia na dwie natychmiastowe obiekcje. Po pierwsze, prawodawca nie jest człowiekiem, a instytucjonalnym ciałem kolektywnym
“Istotą metafory jest rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy” (kursywa oryginalna – M.Z.), ibidem, str. 31.
5
Por. ibidem…, s. 81.
6
Por. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory…, str. 34 i n. Zauważmy, że doskonale pasuje to do zaproponowanej wcześniej metafory SĘDZIA TO KRAWIEC.
7
Jedną z głównych tez filozoficznych twórców teorii metafory pojęciowej (Lakoffa i Johnsona) jest teza o ucieleśnieniu (embodiment) ludzkiego umysłu: „Myśl jest ucieleśniona, to znaczy
struktury tworzące nasz system pojęciowy wyłaniają się z doświadczenia somatycznego i są pojmowane w jego kategoriach”, G. Lakoff, Wstęp (w:) tenże, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne,
Kraków 2011, str. XII.
4
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lub kontrfaktycznym modelem teoretycznym8. W każdym razie nie wydaje się być
ograniczony ludzkim, „ucieleśnionym” sposobem myślenia. Po drugie, język prawny jest językiem oficjalnym, urzędowym, pozbawionym wszelkiej poetyki, emocjonalności, wyrażeń nacechowanych itd.9 Nawet zatem, gdyby prawodawca istotnie
„myślał” metaforami, z pewnością nie zawarłby ich w języku, w którym sformułował akty prawne.
Zastrzeżenie pierwsze ma charakter czysto teoretyczny. Niezależnie od formułowanych w nauce prawa koncepcji prawodawcy, teksty prawne są redagowane
przez ludzi i w języku etnicznym, którym się ci ludzie posługują. Cechują się zatem
słownictwem, gramatyką i semantyką języka naturalnego, które ulegać mogą nieznacznym jedynie modyfikacjom10. Zastrzeżenie drugie opiera się na tradycyjnym
rozumieniu metafory jako narzędzia literackiego (figury retorycznej). Jeżeli przyjmiemy opisane powyżej, kognitywne rozumienie metafory jako mechanizmu pojęciowego, bez trudu znajdziemy jego przejawy w języku tekstów prawnych.
Oczywistym przykładem jest pojęcie osoby prawnej. Osoby prawne nie są ludźmi, mimo to mogą działać11, wykonywać władzę12, prowadzić przedsiębiorstwo13,
nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane14; mają nawet
swoje organy15. Mamy tu do czynienia z metaforą OSOBA PRAWNA TO CZŁOWIEK.
Przejawia ona wszystkie wymienione powyżej cechy metafory pojęciowej. Domena źródłowa (CZŁOWIEK) jest bez wątpienia prostsza poznawczo – bazuje na
naszej znajomości siebie samego i innych ludzi. Domena docelowa (OSOBA PRAWNA) jest poznawczo znacznie bardzie złożona, odnosi się przecież do całkowicie
abstrakcyjnego, prawnego konstruktu (proszę spróbować sobie wyobrazić osobę
prawną!). Żeby móc w ogóle myśleć i mówić o osobie prawnej musimy przenieść
na nią elementy z domeny źródłowej (tzw. rzutowanie): narodziny człowieka – powstanie osoby prawnej, śmierć człowieka – ustanie osoby prawnej, ciało człowieka
– członkowie osoby prawnej, narządy w ciele człowieka – organy osoby prawnej,
W zależności od przyjmowanej koncepcji. Koncepcji tych jest sporo i nie ma sensu ich tu
szerzej omawiać, por. np. Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013; L. Nowak,
Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa 1973.
9
Por. np. E. Malinowska: Styl urzędowy. W: Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. S. Gajda, Opole 1995, s. 431 i n.; M.T. Lizisowa, Polska tradycja stylistyki tekstów prawnych; S. Gajda: Język administracyjno-prawny w perspektywie językoznawczej i prawoznawczej. Obie prace w tomie: Prawo
– język – społeczeństwo. Red. E. Malinowska, Opole 2004; M. Przetak: Struktura tekstu prawnego na
przykładzie kodeksu karnego…, s. 70 i n.
10
Por. M. Kruk: Prawo i język. W: Jakość prawa. Red. A. Wasilkowski, Warszawa 1996, s. 78.
11
Art. 38 k.c.
12
417 § 1 k.k.
13
Art. 8 § 2 k.s.h.
14
Art. 8 § 1 k.s.h.
15
Art. 38 k.c.
8
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działania człowieka – działania osoby prawnej itd. Zauważmy, że rzutowanie to jest
selektywne. Nie każdy element z domeny źródłowej znajduje odzwierciedlenie
w domenie docelowej. Co do zasady nie przypisujemy osobom prawnym emocji, wspomnień, stanów fizjologicznych, cech fizjonomicznych itd., choć możemy
to robić na zasadzie twórczego rozszerzenia metafory (Nasza spółka ledwo zipie).
Omawiana metafora obecnie jest utrwalona w języku szeregu aktów prawnych,
jednak jej stworzenie wymagało kilku stuleci pracy intelektualnej, a dawne spory
teoretyczne o naturę osobowości prawnej można ująć jako spory pomiędzy konkurującymi metaforami16.
Przyjrzyjmy się kilku innym metaforom języka prawnego. Zgodnie z Kodeksem
cywilnym „ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub
celu”17. Trudno rozumieć przywołane tu pojęcie „mocy” w kategoriach innych niż
metaforyczne. Za domenę źródłową można uznać siłę fizyczną, której posiadanie
umożliwia wywieranie określonego wpływu na otoczenie. Dlatego coś może się
wydarzyć „na mocy” ustawy18, umowy19, orzeczenia sądu20, prawa podmiotowego21
czy prawa w ogóle22. Przymiot ten, tak jak siła fizyczna, nie ma charakteru trwałego,
bowiem ustawa czy czynności prawne mogą zyskiwać „moc”, tracić „moc”23 lub
pozostawać „w mocy”24. Dodatkowo cecha ta ulega stopniowaniu – niektóre akty
prawne mają większą „moc” niż inne. Nie trzeba dodawać, że tego typu sformułowania występują nie tylko w Kodeksie cywilnym, lecz stanowią charakterystyczny
zwrot języka prawnego w ogóle. Metafora OBOWIĄZYWANIE TO SIŁA FIZYCZNA
jest dość ograniczona w zakresie zastosowania (mało produktywna) – zasadniczo
prawo może mieć „moc” (większą lub mniejszą) albo jej nie mieć. Tym niemniej
wydaje się niezastąpiona. Czy da się w ogóle mówić o obowiązywaniu prawa nie
używając słów moc lub siła?
Powyższą metaforę należy, być może, rozpatrywać w kategoriach bardziej ogólnej metafory PRAWO TO OSOBA. Przejawia się ona w niezliczonych zwrotach, w
których prawo (ustawa) coś „stanowi”25, „określa”26, „przewiduje”27, „zastrzega”28,
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Por. np. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1998, str. 163-172.
Art. 3 k.c.
Art. 306 § 1 k.c, art. 326 k.c., art. 427 k.c., art. 473 § 1 k.c.
Art. 361 k.c., art. 427 k.c., art. 494 § 1 k.c.
Art. 212 § 1 k.c.
Art. 306 § 1 k.c.
Art. 417 § 1 k.c.
Art. 62 k.c., art. 92§ 1 k.c., art. 179 k.c. (utracił „moc”).
Art. 58 § 3 k.c.
Art. 2 k.k.
Art. 27 § 3 k.k.
Art. 73 § 1 k.c.
Art. 73 § 1 k.c.
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„przyznaje”29, „wymaga”30, „uzależnia”31, „zwalnia”32, „uznaje”33, „nakazuje”34, „wiąże”35,
„wyłącza”36 itd. Słowem, chodzi o wszystkie te sytuacje, w których prawo (ustawa)
pełni semantyczną rolę agensa, a więc uczestnika, który umyślnie inicjuje i przeprowadza działanie mające określony wpływ na inne obiekty37. Jest oczywiste, że
w rzeczywistości rolę taką może pełnić jedynie byt ożywiony i świadomy – przede
wszystkim człowiek. Omawiana metafora pozwala jednak traktować prawo (ustawę) tak, jakby spełniało te warunki. Łatwo dopowiedzieć sobie historyczno-polityczne źródła tej metafory.
Wskazane powyżej metafory można uznać za specyficzne dla języka prawnego.
Zauważmy jednak, że bazują one na innych, bardziej uniwersalnych. Przykładowo
metafora OSOBA PRAWNA TO CZŁOWIEK nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie potrafili postrzegać złożonego zespołu ludzi, majątku, procedur i zależności (czyli tego
wszystkiego, co faktycznie składa się na osobę prawną) jako odrębnego, jednorodnego bytu. Jest to możliwe dzięki uniwersalnym procesom mentalnego grupowania
i reifikacji. Można je opisywać w kategoriach metafory pojęciowej, można też uznać
za odmienne – choć zbliżone – zjawiska mentalne o charakterze wyobrażeniowym38. Dla czytelności wywodu pozostanę przy interpretacji metaforycznej.
Język prawny pełen jest takich uniwersalnych metafor. Liczną grupę stanowią
tzw. metafory orientacyjne, w których domeną źródłową jest nasza orientacja w trójwymiarowej przestrzeni. Mówimy np. o rosnących cenach, spadającej
wartości, podniesieniu na duchu, moralnym upadku, wyższych celach, niskim
wynagrodzeniu, bliskich znajomych, dalekich skojarzeniach itd. Jedną z bardziej
rozpowszechnionych jest metafora GÓRA TO WIĘCEJ, DÓŁ TO MNIEJ, która – jak
wywodzą Lakoff i Johnson – wynika z naszego doświadczenia układania rzeczy
stosy, usypywania kopców itd. Układając na stosie więcej rzeczy zwiększamy jego
wysokość, odejmując je – zmniejszamy ją39. Przyjrzyjmy się konceptualizacji kary
w prawie karnym. Zgodnie z przepisami każda kara ma pewną wysokość40, są kary
Art. 331 § 1 k.c.
Art. 19 k.c.
31
Art. 7 k.c.
32
Art. 91 § 1 pkt 5 k.p.k.
33
Art. 122 § 2 k.p.k.
34
Art. 128 § 1 k.p.k.
35
Art. 122 § 11 art. 131 § 1 k.p.c.
36
Art. 234 k.p.c.
37
J. Lyons: Semantyka, t. 2, Warszawa 1989, s. 100-106.
38
Należą do nich m. in. schematy wyobrażeniowe, archetypy pojęciowe, byty fikcyjne, abstrahowanie, przestrzenie mentalne, amalgamaty pojęciowe, metonimia i wiele innych. Por. R. Langacker, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków 2009, str. 55-61.
39
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory…, str. 33 i n.
40
Np. art. 4 § 2 k.k., art. 11 § 1 k.p.k.
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wyższe i niższe41, kary można obniżać42; kary mają także swoje wewnętrzne granice:
dolną i górną, oczywiście można je podwyższać43, jak również wymierzać karę poniżej lub powyżej dolnej granicy44. Wyrażenia te jawią nam się całkowicie naturalne, ale
ich metaforyczność nie ulega wątpliwości. Kara nie jest bytem fizycznym, a zatem
nie może mieć wysokości czy granic w sensie dosłownym: nie możemy jej zobaczyć,
dotknąć, zmierzyć, porównać z inną itd. Żeby o niej myśleć (i mówić) musimy sięgnąć
po prostsze poznawczo pojęcia z innej domeny – w tym przypadku domeny orientacji w przestrzeni45. Dzięki temu pojęcia wysokiej i niskiej kary są intuicyjnie zrozumiałe.
Podobną, równie kluczową rolę odgrywają inne metafory bazujące na naszej
interakcji z fizycznym otoczeniem. Dzięki nim mówimy o ciężkiej pracy, gorącym
pocałunku, lekkiej przesadzie, prostych zadaniach, złożonych problemach, rażącym niedopatrzeniu itd. Umożliwiają one przeniesienie naszego codziennego, fizycznego doświadczenia kierunku, odległości, kształtu, ciężaru czy temperatury
do bardziej abstrakcyjnych, niematerialnych dziedzin życia. Przejawy tego rodzaju
metafor również bez trudu odnajdujemy w tekstach prawnych. Jedną z nich jest
metafora TEKST TO PRZESTRZEŃ FIZYCZNA. Dzięki niej możemy mówić o zakresie wyroku46, ustawy47, przepisu48 prawa49 czy zaskarżenia50, o granicach ustawy51,
środka zaskarżenia52 umocowania53, o obejściu prawa54. Innym przykładem może
być metafora OBOWIĄZEK TO CIĘŻAR. W tekstach prawnych czytamy m. in. o ciężarze dowodzenia55, ciężarach związanych z rzeczą56, obciążaniu praw57, ponoszeniu odpowiedzialności58.
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PRAWO

Przykłady metafor pojęciowych w języku prawnym można by mnożyć59. Sądzę
jednak, że ich rola została już należycie zarysowana. Bez nich myślenie i mówienie
o abstrakcyjnych, prawnych konstrukcjach było bardzo utrudnione lub w ogóle
niemożliwe. Spełniają one elementarną funkcję poznawczą, umożliwiając tworzenie pojęć prawnych.
Metafory w języku prawniczym

Język prawniczy to język o tekstach prawnych, a więc język orzeczeń sądowych,
pism procesowych, decyzji administracyjnych itp. Oczywiście bez trudu znajdziemy w nim przejawy wspomnianych powyżej uniwersalnych metafor. Bardzo
użyteczna jest np. metafora OCENIANIE TO WAŻENIE, która wyraża się w ważeniu przez sądy przeróżnego rodzaju przesłanek, dóbr czy interesów60. W dyskursie
prawniczym pojawiają się jednak także mniej uniwersalne, bardziej „twórcze” metafory. Jedną z nich jest wspomniana na wstępie metafora SĘDZIA TO KRAWIEC.
Przyjrzyjmy się kilku kolejnym.
W jednym z orzeczeń sąd analizował istotę karnoprawnej instytucji usiłowania
nieudolnego. Po przeprowadzeniu zasadniczego wywodu uciekł się do oryginalnej metafory USIŁOWANIE NIEUDOLNE TO ŚLEPA ULICZKA:
„Można rzecz ująć obrazowo w ten sposób, że sprawca usiłowania nieudolnego,
zmierzający do zrealizowania zamiaru, wchodzi w >>ślepą uliczkę<<, o czym jednak nie wie, gdyż żaden znak na drodze bezprawnego zachowania, którą podąża,
nie informuje go, że nie ma przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim
przedsiębranego czynu zabronionego, czy też że środek, którego używa, nie nadaje się do popełnienia czynu zabronionego (tych determinantów sprawca >>nie
uświadamia sobie<<). Zachowanie sprawcy jest zatem od początku jałowe w tym
sensie, że jest skazane na niepowodzenie w osiągnięciu celu, jakim jest dokonanie
czynu zabronionego”61.
Wojtczak
Por. np. wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r., V CSK 262/16: „Pogląd, że działanie w ramach
społecznie uzasadnionego interesu stanowi przesłankę uchylenia bezprawności naruszenia dobra osobistego skutkuje potrzebą wyważenia, któremu z przeciwstawnych interesów tj. osobistego podmiotu domagającego się ochrony jego dóbr osobistych i interesu społecznego, który nie
może być zrealizowany bez wkroczenia w sferę osobowości jednostki, przyznać w danej sprawie
pierwszeństwo. Wartościami, ujmując obrazowo, na szalach „wagi” są z jednej strony dobro osobiste (któreś z katalogu z art. 23 k.c. bądź inne wprost w nim nie wymienione) pokrzywdzonego; z
drugiej strony, jedna z powszechnie akceptowanych wartości, reprezentowana przez naruszyciela,
przy czym ich katalog może być bardzo szeroki.”; Postanowienie SA w Łodzi z dnia 20 października
1998 r., II AKz 152/98: „Sytuacja taka zaistniała dlatego, że - obrazowo ujmując - okoliczności przestępstw, położone na jednej szali, przeważają obecnie nad wszystkimi pozostałymi przesłankami
warunkującymi przedterminowe zwolnienie”. Metafora ta jest także silnie zakorzeniona w teorii
i filozofii prawa, stanowiąc jeden z fundamentów Dworkinowskiego rozróżnienia reguł i zasad.
61
Uchwała SN 7 sędziów z dnia 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16
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Metafora ta jest dosyć rozbudowana: sprawca jest podróżnym, bezprawne zachowanie drogą, którą podąża, informacje posiadane przez sprawcę są znakami
drogowymi, a samo popełnienie przestępstwa (w formie usiłowania nieudolnego)
ślepą uliczką. Być może w ramach tej samej metafory formę usiłowania udolnego
można by identyfikować z ulicą, która wprawdzie nie jest ślepa, ale na której podróżny został z jakichś powodów zatrzymany. Widzimy więc, że stworzona przez
sąd metafora jest bardzo produktywna – nie tylko daje czytelny opis abstrakcyjnej
instytucji prawnej, ale jeszcze pozwala się twórczo rozwijać umożliwiając należyte
odróżnienie jej od innych instytucji62.
Wyjaśnienie istoty instytucji prawnej poprzez metaforę zdarza się dość często.
Co ciekawe, czasami za domenę źródłową służą nie uniwersalne pojęcia (jak droga,
podróżny itd.), lecz pojęcia stricte prawnicze. W ten sposób sądy przyrównywały
m. in. sprzedaż obligacji do pożyczania pieniędzy (OBLIGACJE TO POŻYCZKA)63, a
interwenienta ubocznego do pełnomocnika procesowego strony (INTERWENIENT
UBOCZNY TO PEŁNOMOCNIK PROCESOWY)64. Zauważmy, że również takie metafory spełniają postulat asymetryczności domen je budujących. Instytucje pożyczki
czy pełnomocnika procesowego nie należą wprawdzie do dziedziny naszego codziennego doświadczenia fizycznego, jednak – na gruncie dyskursu prawniczego
– bez wątpienia jawią się jako bardziej powszechne i zrozumiałe (a więc prostsze
poznawczo), niż odpowiednio instytucje obligacji i interwenienta ubocznego.
Najciekawszym wątkiem, przynajmniej z punktu widzenia przedstawicieli praktyki prawniczej, jest wykorzystywanie metafor w celu uzasadnienia przyjętego
przez sąd rozstrzygnięcia. W jednym z orzeczeń sąd uciekł się do metafory, by
podkreślić, że nawet symboliczny brak w uiszczonej opłacie musi prowadzić do
odrzucenia środka zaskarżenia, od którego została pobrana:
„Mówiąc obrazowo, jest tu podobnie, jak w razie spóźnienia się na pociąg; nie
może, jak wiadomo, odjechać pociągiem zarówno ten, kto spóźnił się godzinę, jak
i ten, kto spóźnił się tylko sekundę”65.
Trudno polemizować z wyrażonym powyżej poglądem, natomiast można polemizować z samym ujmowaniem uiszczenia opłaty sądowej w kategoriach transporWyobraźni czytelnika pozostawiam próbę rozwinięcia omawianej metafory tak, by objęła
również wyróżniane w doktrynie postaci usiłowania udolnego: usiłowanie ukończone (zupełne)
oraz nieukończone (niezupełne).
63
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 marca 2014 r., II SA/Wa 4/14: „Mówiąc obrazowo, emitent
sprzedając obligacje, pożycza w ten sposób od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie oraz zapłacić należne odsetki. Emitowanie obligacji
poddane jest szczegółowej regulacji prawnej w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.”
64
Wyrok SN z dnia 9 lipca 2008 r., V CSK 73/08: „Interwenient uboczny określany bywa obrazowo jako pomocnik procesowy strony do której przystąpił, w związku z czym jego działania nie
powinny pozostawać w sprzeczności z wyraźną wolą tej strony”.
65
Uchwała SN 7 sędziów z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 23/10
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tu kolejowego. Narzuca to bowiem określoną optykę i przesądza o rozstrzygnięciu
sprawy, a opiera się bardzo niewielu podobieństwach pomiędzy tymi zjawiskami.
Gdyby przykładowo uiszczenie opłaty ująć jako parzenie herbaty, można by równie przekonująco wywodzić, że herbata zaparzy się nawet wtedy, gdy zalejemy ją
nieco mniejszą (albo nieco chłodniejszą) niż wymagana ilością wody. Oczywiście
byłby to argument za przyjęciem środka zaskarżenia, pomimo opłacenia należnej
od niego opłaty w kwocie o 0,37 zł niższej niż wymagana.
W innym orzeczeniu sąd odwołał się do metafory INSTYTUCJE PRAWNE TO
ELEMENTY ZBIORÓW MATEMATYCZNYCH, by podkreślić odrębność postępowania kasacyjnego i postępowania w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej:
„Kolejny problem prawny wiązał się z pytaniem, czy dopuszczalne jest usuwanie z orzeczeń oczywistych omyłek pisarskich za pomocą nadzwyczajnego środka
zaskarżenia w postaci kasacji? Pozytywna odpowiedź musiałaby zakładać, że oczywistą omyłkę pisarską należałoby postrzegać w płaszczyźnie rażącego naruszenia
prawa (…). Jasno trzeba stwierdzić, że prostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i
kasacja to dwie całkowicie odrębne instytucje prawne o zgoła radykalnie odmiennych celach i zadaniach. Obrazowo rzecz ujmując: obie konstrukcje należą do oddzielnych i niezachodzących na siebie zbiorów”66.
Naszkicowany obraz jest bardzo sugestywny, należy jednak pamiętać, że przepisy nie są zbiorami matematycznymi, a poszczególne instytucje nie są elementami
„oddzielnych i niezachodzących” na siebie zbiorów. Dużo bardziej rozpowszechnione jest ujmowanie prawa jako systemu (system prawny, system prawa cywilnego, system środków penalnych itd.), co podkreśla związki między poszczególnymi
przepisami i instytucjami prawnymi.
W kolejnym przykładzie sąd posłużył się metaforą w trudnym zadaniu ustalenia
zamiaru sprawcy przestępstwa. Po stwierdzeniu prawidłowości ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd pierwszej instancji wskazał:
„Błędnie jednak ocenił [sąd pierwszej instancji – M.Z.], że pozwala to na przypisanie oskarżonemu zamiaru bezpośredniego zabójstwa pokrzywdzonego. Trafnie
bowiem zauważa skarżący, że gdyby w istocie oskarżony chciał pozbawić życia
pokrzywdzonego, to nic nie stało na przeszkodzie, aby zadał mu kolejne ciosy, gdy
ten osunął się już na łóżko. Tymczasem oskarżony po obaleniu pokrzywdzonego
(tekst jedn.: gdy osunął się on na łóżko) wyszedł z pokoju, a następnie z mieszkania i nie interesując się losem pokrzywdzonego udał się do miejsca swego pobytu. Widać zatem, że traktował pokrzywdzonego jak swego rodzaju przeszkodę,
uniemożliwiającą mu wyjście z pokoju (z protokołu oględzin mieszkania wynika,
że pokój, w którym miało miejsce opisywane zdarzenie jest wąski, i prowadzą z
66

Postanowienie SN z dnia 31 października 2008 r., II KK 64/08.
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niego jedne drzwi, wiodące do wyjścia z mieszkania). Ujmując rzecz obrazowo,
na podstawie ustaleń Sądu Okręgowego można przyjąć, że oskarżony „torował”
sobie drogę do wyjścia. Jego bezpośrednim celem było „usunięcie przeszkody”,
w osobie pokrzywdzonego. Zadając uderzenia nożem, przeszkodę tę skutecznie
usunął. Wątpliwe jest przyjęcie, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego. Nie można bowiem w sposób pewny przyjąć,
że „torując” drogę chciał go zabić”67.
Podkreślmy, że ustalenia faktyczne obu sądów były identyczne. Metafora OFIARA TO PRZESZKODA rzuciła jednak nowe światło na inkryminowaną sytuację i
pozwoliła uzasadnić przypisanie oskarżonemu zamiaru ewentualnego w miejsce
zamiaru bezpośredniego.
W powyższych przykładach starałem się pokazać, że metafora może pełnić
również funkcję perswazyjną. Wybór domeny źródłowej, z której „zapożyczamy” pojęcia, nie ma natury obiektywnej – nie jest zdeterminowany przez właściwości rzeczy, o których chcemy mówić. Stanowi zawsze tylko jeden z możliwych
sposobów konceptualizowania danego wycinka rzeczywistości i zawsze jest do
pewnego stopnia arbitralny. W przypadku mocno utrwalonych metafor (jak omówione wcześniej metafory orientacyjne) arbitralność ta jest bardzo ograniczona,
natomiast pojawia się w przypadku metafor bardziej nowatorskich. Tworzenie metafory na potrzeby stosowania prawa ma zatem wymiar strategiczny, może narzucić swoistą interpretację danego problemu68.
Dobrze oddaje to ukuta przez jeden z sądów metafora POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE TO BADANIE LEKARSKIE. Sąd musiał rozważyć, czy skarżącej przysługiwał przymiot strony postępowania administracyjnego. Odpowiedź negatywną
poparł wspomnianą metaforą:
„Nie jest również trafny argument skarżącej, że samo sprawdzanie przez organ
tego, czy ktoś jest stroną, czyni z tej osoby stronę postępowania administracyjnego. Obrazowo można powiedzieć, że przecież fakt badania pacjenta przez lekarza
nie powoduje, że staje się on chory. Sprzeczność logiczna tego argumentu widoczna jest bez głębszych analiz69”.
Oczywiście, taka argumentacja nie ma nic wspólnego z logiką klasyczną.
Zwróćmy chociażby uwagę, że powyższa metafora daje się zinterpretować całkowicie odmiennie. Utrzymując podstawowe rzutowania: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE TO BADANIE LEKARSKIE oraz ORGAN POSTĘPOWANIA TO LEKARZ,
najbardziej „logiczne” wydaje się zidentyfikowanie pacjenta jako strony postępowania, a choroby jako stanu niezgodności danego zachowania z prawem. Badanie
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 11 września 2013 r., II AKa 278/13.
S. Wojtczak, I. Witczak-Plisiecka, R. Augustyn, Metafory Konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego, Warszawa 2017, str. 488 i n.
69
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r., II SA/Wr 205/13.
67
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lekarskie jest przecież nakierowane na zdiagnozowanie stanu zdrowia pacjenta, a
postępowanie administracyjne – na ustalenie stanu faktycznego i prawnego danej sytuacji. Tymczasem rozumowanie sądu wymyka się tej wewnętrznej logice
metafory i stronę postępowania utożsamia nie z pacjentem (którego stan ma być
dopiero zdiagnozowany), a z osobą chorą. Moment strategiczny tworzenia metafory zachodzi więc nie tylko na etapie wyboru samej domeny źródłowej, lecz także
przy ustalaniu odpowiedniości pomiędzy poszczególnymi elementami domeny
źródłowej i docelowej (tzw. rzutowaniu).
Zakończenie

W powyższych wywodach starałem się wykazać, że metafory są obecne w języku prawnym i prawniczym. Pełnią nie tylko tradycyjnie uznawaną funkcję stylistyczną – wzbogacając teksty pod względem literackim, ale przede wszystkim
funkcję poznawczą. Umożliwiają konceptualizowanie abstrakcyjnych konstrukcji
prawnych, które zdecydowanie wykraczają poza codzienne, fizyczne doświadczenie człowieka. W konsekwencji umożliwiają także mówienie o tych konstrukcjach: ich nazywanie, przywoływanie, porównywanie i spieranie się o nie. Wreszcie,
mogą także pełnić funkcję perswazyjną – narzucają pewien sposób myślenia
o danych zjawiskach. Dokonuje się to poza naszą świadomością, jednak daje się
świadomie kształtować, poprzez strategiczny wybór domeny źródłowej czy strategicznie przeprowadzone rzutowanie. Wiedza o tych mechanizmach niewątpliwie
może wzbogacić nasze rozumienie prawa, jak i skuteczność w posługiwaniu
się nim.
Z powyższych powodów teoria metafory pojęciowej została już dostrzeżona w
literaturze teoretyczno prawnej70. Warto jednak zaznaczyć, że stanowi ona jedynie
wycinek szerszego paradygmatu w naukach o języku, nazwanego językoznawstwem kognitywnym. Składa się nań szereg teorii71, które współdzielą wizję języka jako nieodłącznej części ludzkiego poznania, bazującej na bardziej podsta-

Por. J.V. Manzanares: Cognitive Linguistics and the Law…, s. 185-200, Por. L.L. Berger: What is
the Sound of a Corporation Speaking? How the Cognitive Theory of Metaphor Can Help Lawyers
Shape the Law. Journal of the Association of Legal Writing Directors 2004/2, vol. 169; S. Schane,
Language and the Law…, s. 80-90. Liliya’i Kucheruk: Modern English Legal Terminology: Linguistic
and Cognitive Aspects, Linguistics. Universite Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2013, dostępna
w Internecie.
71
Można wśród nich wymienić, oprócz teorii metafory pojęciowej, m.in. gramatykę kognitywną (R. Langacker), gramatykę konstrukcji (Ch. Fillmore, A. Goldberg), teorię amalgamatów pojęciowych i przestrzeni mentalnych (G. Fauconnier, M. Turner), semantykę prototypu (J. Taylor),
szeroko pojętą semantykę pojęciową (R. Jackendoff, L. Talmy, V. Evans, A. Wierzbicka), a także
rozważania filozoficzne (G. Lakoff, M. Johnson) i literacko-poetyckie (M. Turner).
70

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

37

PRAWO

wowych procesach mentalnych, takich jak percepcja, pamięć czy kategoryzacja72.
Język, wespół z całym ludzkim poznaniem, nabiera w niej cech „ucieleśnienia”
(embodiment) i „osadzenia w środowisku” (embeddedness)73. Stoi to w jaskrawej
opozycji do wielu wcześniejszych wizji języka, recypowanych także przez nauki
prawne, które język ujmowały jako algorytm oparty na formalnych regułach logicznych. W językoznawstwie kognitywnym nadrzędną rolę przypisuje się znaczeniu,
a zjawiska gramatyczne czy leksykalne rozpatruje przez pryzmat ich semantycznej
motywacji. Takie podejście do języka jest niezwykle interesujące z punktu widzenia
teorii prawa i praktyki prawniczej. W nauce anglojęzycznej od kilkunastu lat ukazują się prace wykorzystujące dorobek językoznawstwa kognitywnego zarówno
do analizy problemów teoretycznoprawnych74, jak i szczegółowych problemów
doktrynalnych75. W nauce polskiej omawiany kierunek został dopiero dostrzeżony,
dlatego też niniejszy artykuł ma przede wszystkim wymiar popularyzatorski76.
Mateusz Zeifert

R. Langacker: Gramatyka kognitywna…, s. 23. J. Taylor: Gramatyka kognitywna. Kraków
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Cognitive Legal Studies: Categorization and Imagination in the Mind of Law. A Conference in Celebration of the Publication of Steven L. Winter’s Book, A Clearing in the Forest: Law, Life, and Mind,
Brooklyn Law Review 2001, vol. 67, nr 4, red. L.M. Solan; A.G. Amsterdam, J. Bruner, Minding the
Law, Cambridge-London 2002
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L.L. Berger, What is the Sound of a Corporation Speaking? How the Cognitive Theory of
Metaphor Can Help Lawyers Shape the Law, Journal of the Association of Legal Writing Directors
2004/2, vol. 169; K. Osenga, A Penguin’s Defence of the Doctrine of Equivalents: Applying Cognitive Linguistics to Patent Law, New York University Journal of Law & Liberty 2011, Vol. 6. Por. też:
Javier V. Manzanares, Cognitive Linguistics and the Law (w:) Anuari de Filologia. Estudis de Linguistica 4/2014, str. 185-200, dostępna w internecie.
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Zainteresowanego Czytelnika wypada odesłać do pionierskich prac poświęconych teorii
metafory pojęciowej w prawie: S. Wojtczak, I. Witczak-Plisiecka, R. Augustyn, Metafory Konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego, Warszawa 2017; S. Wojtczak, The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation, Warszawa 2017. Prawnicze zastosowania wybranych wątków gramatyki kognitywnej znajdzie Czytelnik w pracy: M. Zeifert, Gramatyka przepisu
jako przesłanka decyzji interpretacyjnej (w druku).
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MEDIACJA
ADMINISTRACYJNA
r.pr. Krzysztof Malinowski

Mediacja w postępowaniu administracyjnym jest nową instytucją, ponieważ pojawiła się w polskim systemie prawnym 1
czerwca 2017 r. w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania
administracyjnego1. Zgodnie z art. 96a § 3 Kpa celem mediacji
jest wyjaśnienie i rozważanie okoliczności faktycznych i prawnych
sprawy oraz przyjęcie ustaleń co do sposobu jej załatwienia w
granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji
administracyjnej albo zawarcie ugody. Co ciekawe, ten polubowny sposób rozstrzygania
sporów administracyjnych znajdzie zastosowanie nie tylko wtedy, gdy w sprawie będą
występować strony o przeciwstawnych interesach (mediacja w układzie horyzontalnym),
ale również wówczas, gdy w sprawie występować będzie jedna strona. W tym przypadku uczestnikiem mediacji oprócz strony będzie organ administracji publicznej (mediacja
w układzie wertykalnym). Polski ustawodawca w celu rozpowszechnienia stosowania
tej instytucji prawnej w art. 13 Kpa wskazał, że organy administracji publicznej mają nie
tylko prawo, ale wręcz i obowiązek, podjęcia wszelkich uzasadnionych na danym etapie
postępowania czynności umożliwiających przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody. Ponadto zgodnie z art. 96b § 1 Kpa organ administracji publicznej zobligowany został do zawiadamiania stron o możliwości przeprowadzenia mediacji. W zawiadomieniu
o możliwości przeprowadzenia mediacji organ zwraca się do stron o wyrażenie zgody
na przeprowadzenie mediacji, wybranie mediatora, na co strony mają 14 dni od doręczenia zawiadomienia (art. 96b § 3 Kpa). Oczywiście taki obowiązek istnieje tylko wtedy,
gdy charakter sprawy na to pozwala. W jakich sprawach mediacja w administracji znajdzie
zastosowanie? Bez wątpienia „w odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest
objęte sferą uznania administracyjnego. Następnie w zakresie obowiązku lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą być „elastycznie” kształtowane
przez organ w postaci warunków, zasad, wymagań, itp. (np. przy wydawaniu warunków
zabudowy) oraz wreszcie w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne
tak co do treści zasadniczej (np. wymiar kary), jak i co do ewentualnych klauzuli dodatko-

ustawa z dnia 7 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 935)
1
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wych (np. terminu)”2. Wydaje się, że szczególnie wskazane jest stosowanie mediacji w
spornych sprawach administracyjnych (np. ustalenie warunków zabudowy, wydanie
pozwolenia na budowę), w których uwzględniając zebrany materiał dowodowy (np.
pismo strony – sąsiada sprzeciwiającego się wydaniu decyzji zgodnie z treścią wniosku) można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć wniesienie w dalszym
toku postępowania środków odwoławczych od wydanej decyzji.
Zalety mediacji
Można przedstawić wiele zalet związanych z prowadzeniem mediacji w postępowaniu administracyjnym. Przede wszystkim należy wskazać na wyrażoną w art. 96a § 2 kpa
zasadę dobrowolności mediacji, która oznacza pełną autonomię stron, czyli bezwzględną
dobrowolność, zarówno co do przystąpienia do mediacji, uczestniczenia w niej, jak również wyrażenia zgody na zawarcie ugody. W modelowym postępowaniu mediacyjnym
strony mają wpływ na przebieg mediacji, jak również sposób jej zakończenia. To od woli
stron uzależniona jest decyzja, jak i kiedy zakończy się ich spór. Przy czym art. 96c Kpa
wyraźnie stanowi, że mediacji nie prowadzi się w przypadku niewyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia. Tym samym Kpa
nie przewiduje możliwości wszczęcia mediacji w przypadku „milczenia stron”, tj. braku ich
wyraźnej zgody na prowadzenie tego rodzaju postępowania. Jeżeli uczestnicy mediacji
wyrazili zgodę na przeprowadzenie mediacji, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji (art. 96d § 1 Kpa). Podstawą mediacji jest
udział neutralnego i bezstronnego mediatora, który jedynie pomaga uczestnikom postępowania administracyjnego w rozwiązaniu sporu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której
mediator nie jest neutralny w stosunku do przedmiotu sporu, gdyż może odnieść jakąś korzyść przy określonym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Bezstronność mediatora wyraża
się zaś w konieczności służenia w równej mierze interesom wszystkich stron mediacji. Neutralność i bezstronność mediatora powinna występować przez cały czas trwania mediacji,
niezależnie od tego, czy w jej wyniku dojdzie do zawarcia ugody. Zgodnie z art. 96j Kpa
poufność jest kolejną zasadą i jednocześnie zaletą mediacji, która powinna przyczynić się
do popularyzacji tej metody rozwiązywania sporów. Mediator, uczestnicy mediacji i inne
osoby biorące udział w mediacji są zobowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o
których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji
postanowią inaczej. Istotne jest, że propozycje ugodowe, ujawnione fakty, lub oświadczenia złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystywane po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole mediacji. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom
postępowania pełną swobodę w uczestniczeniu w postępowaniu mediacyjnym, poniefragment wykładu z dnia 20 września 2018 r. prof. dr. hab. Grzegorza Łaszczycy wygłoszonego
podczas Konferencji „MEDIACJA ADMINISTRACYJNA”, która została zorganizowana przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki
2
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waż wyniki ich czynnego uczestnictwa w mediacji nie mogą być bez ich wyraźnej zgody
wykorzystane w dalszym toku postępowania administracyjnego. Niewątpliwie kolejną zaletą prowadzenia mediacji jest czynny udział stron w rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej. W przeciwieństwie do stosunku cywilnoprawnego, w którym istnieje domniemanie
równości stron, stosunek administracyjnoprawny charakteryzuje się nierównorzędnością
jego podmiotów. Zasadą jest, że to organ administracji publicznej rozstrzyga o prawach
i obowiązkach stron stosunku administracyjnoprawnego. W związku z tym szczególnego
znaczenia nabiera jak najszersze stosowanie mediacji w administracji, tak aby w jak największym stopniu przybliżyć strony do organu administracji publicznej, umożliwiając im
aktywny udział w sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Konsekwencją tego będzie skrócenie
czasu trwania postępowania administracyjnego, albowiem czynny udział stron w zakończeniu sprawy niewątpliwie wpłynie na skrócenie czasu trwania tego postępowania, w
którym końcowe rozstrzygnięcie nie będzie przez strony w dalszym toku postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego kwestionowane. Z punktu widzenia organu administracji publicznej istotne jest również, że czas trwania mediacji nie jest wliczany
do czasu trwania postępowania (art. 35 § 5 Kpa). Przy czym kierując sprawę do mediacji
organ administracji publicznej odracza rozpatrzenie sprawy na okres do dwóch miesięcy.
Na zgodny wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów termin ten
może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o miesiąc (art. 96e § 1 § 2 Kpa).
Kto może być mediatorem
W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie jest uczestnikiem mediacji, mediatorem może być wyłącznie osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu
instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez
organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu
okręgowego (art. 96f § 2 Kpa). Wymóg ten jest spełniony przez wszystkich mediatorów
wpisanych na listę mediatorów Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach, przy czym warto zaznaczyć, że wielu spośród nich specjalizuje się w sprawach administracyjnych. Jedynie w przypadku, gdy mediacja toczy się bez udziału organu administracji publicznej mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (art. 96f § 1 zd. 1).
Jednakże nawet w tego rodzaju sprawach organ administracji publicznej powinien skierować sprawę w szczególności do mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów lub
do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub mediatora wpisanego na listę
prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano
prezesowi sądu okręgowego. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania poszczególnych spraw administracyjnych (np. w sprawach o wydanie warunków zabudowy) wydaje
się to w pełni zrozumiałe.
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Koszty mediacji
Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. W
przypadku spraw prowadzonych przez organ administracji publicznej, w których organ
będzie uczestnikiem mediacji, koszty postępowania mediacyjnego będą ponoszone
przez organ administracji publicznej. Wówczas koszty mediacji będą stanowić jeden z elementów kosztów postępowania administracyjnego. Natomiast w mediacjach prowadzonych pomiędzy stronami bez udziału organu administracji publicznej to strony zostaną
obciążone kosztami mediacji w częściach równych, chyba że same postanowią inaczej
(art. 96l Kpa). Wysokość wynagrodzenia mediatora oraz jego wydatki podlegające zwrotowi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 2
czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym3. Wynagrodzenie mediatora wynosi
w zależności od charakteru sprawy od 150 zł do 2.000 zł, które podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w przypadku, gdy mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od
towarów i usług. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora
poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów przejazdów
– w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w
wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie; korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
Zakończenie sprawy
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 7 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw mediacja
może zakończyć się na kilka sposobów. W szczególności: (1) może dojść do zawarcia ugody pomiędzy stronami postępowania, (2) strona może wycofać albo zmodyfikować swój
wniosek/żądanie, (3) strona może wycofać wniesiony środek odwoławczy lub zrezygnować z jego wniesienia, wreszcie (4) sprawa może zostać załatwiona w drodze decyzji administracyjnej, a sukces mediacji będzie oznaczał, że decyzja ta zostanie zaakceptowana
przez strony i nie stanie się przedmiotem skargi do sądu administracyjnego.
radca prawny, mediator
Krzysztof Malinowski
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Tryby trybunału sprawiedliwości
dr hab. Tomasz Kubalica

Choć stwierdzenie, że świat jest krewieństwo pojęć sprawiedliwy (iustiniesprawiedliwy, brzmi trywialnie, to tia) i prawo (ius). Zgodnie z tym pokrenie trywialne są jego konsekwencje. wieństwem sprawiedliwość oznaczałaby
Co to znaczy bowiem sprawiedliwy? zgodność z prawem, co zakładałoby jedCzy sprawiedliwy to po prostu zgod- nak, że działanie prawa musi być z istoty
ny z prawem? Problem dotyczy nie sprawiedliwe. Czy jednak każde prawo
tylko praktyki, jak być sprawiedli- jest sprawiedliwe ze swej istoty? Znamy
wym człowiekiem, lecz może przede przecież w historii prawa, które ewidenwszystkim teorii, czyli zrozumienia, tnie były niesprawiedliwe, takie jak na
co należy rozumieć przez sprawiedli- przykład prawo do posiadania niewolniwość. Jeszcze raz okazuje się, że nie ka. To oznacza, że trudno określić wprost
ma nic bardziej praktycznego, niż treść uniwersalnego pojęcia sprawiedlidobra teoria.
wości, ale czy da się to zrobić nie wprost.
Od czasów starożytnych po nowo- Czy naprawdę wiemy, czym jest niesprażytność filozofowie uważali, że łatwiej wiedliwość?
jest powiedzieć, czym jest niesprawiedPoczucie niesprawiedliwości jest zdeliwość niż to, czym jest sama sprawiedli- cydowanie mocniejsze od zadowolenia
wość. Klasyczna formuła sprawiedliwości ze sprawiedliwości i może właśnie dlaterzymskiego prawnika Dominica Ulpia- go częściej usłyszymy na sądowym koryna suum cuique tribuere (oddać, co się tarzu motywowane poczuciem krzywdy
komu należy) zamiast wyjaśnienia rodzi głośnie narzekanie na niesprawiedliwość
zasadnicze pytania: komu, od kogo i co niż wyrażające ulgę westchnienie, że
się należy? Mamy do czynienia z określo- sprawiedliwości stało się zadość. Poczuną relacją międzyludzką, ale nie wiemy, ciu niesprawiedliwości towarzyszy spekto może być jej stroną ani na czym ona cyficzne uczucie złości i rozczarowania,
ma polegać? Prima facie wydaje się, że wyrażające przede wszystkim niespełpewien trop może stanowić – zawar- nione oczekiwania w związku z sytuate w języku łacińskim i dobrze oddane cją, w której się znaleźliśmy nie do końw języku polskim – etymologiczne po- ca z własnej woli, gdy na przykład ktoś
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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pozbawi nas naszego wynagrodzenia za
pracę lub posiadanej przez nas rzeczy.
Niesprawiedliwość odnosimy do sytuacji
najczęściej niezawinionej utraty kontroli
nad własnym życiem. Poczucie niesprawiedliwości posiadamy, gdy nie możemy
pogodzić się z jakąś stratą, także ostateczną, gdy odejdzie bliska nam osoba. Jeśli niesprawiedliwość definiujemy
w związku z oczekiwaniami, to pojawia
się kwestia uzasadnionych i nieuzasadnionych oczekiwań, co stanowi prawdopodobnie istotę sporu o sprawiedliwość.
Poziom uzasadnionych wzajemnych
oczekiwań jest wyznaczany przez określoną wspólnotę przez jej prawa i wraz
z rozwojem tej społeczności może ulegać zmianie. Wydaje się zatem, że nasze
wyczucie niesprawiedliwości lepiej pozwala na określenie tego, co, komu i od
kogo się należy.
Poczucie niesprawiedliwości dowodzi, że ktoś może być wobec kogoś za
mało sprawiedliwym, ale czy można
przesadzić z cnotą sprawiedliwości, tak
jak można przesadzić z męstwem i stać
się zuchwalcem. W przypadku męstwa
Arystoteles zalecał poszukiwanie „złotego środka” między tchórzostwem
a zuchwalstwem, ale nie w przypadku
sprawiedliwości, której, jak uważał, że nie
można przedawkować. Ale czy na pewno jest tak zawsze? Czy trzymając się
wiernie litery prawa wyznaczającej zakres uzasadnionych oczekiwań, nie da się
pójść nieco za daleko? Czy ślepe trzymanie się litery prawa w myśli łacińskiej formuły dura lex, sed lex (twarde prawo, ale
prawo) nie prowadzi przynajmniej niekiedy do niesprawiedliwości? Rzymscy
44

prawnicy ukuli na taką sytuację formułę
summum ius summa iniuria (szczyt prawa to szczyt bezprawia). Bezwzględne
przyznaniu pierwszeństwa ogólnemu
i abstrakcyjnemu prawu przed człowiekiem jest zawsze niebezpieczne dla poczucia sprawiedliwości. Prawo jako wytwór ludzkiej myśli wymaga koniecznych
uzupełnień i korekty uwzględniającej
konkretną sytuację oraz osobę.
To przekonanie znalazło wyraz w słynnej formule Gustava Radbrucha lex iniustissima non est lex (prawo krańcowo
niesprawiedliwe nie jest prawem), które
wyraźnie odróżnia prawo natury ius od
prawa stanowionego lex. Sprawiedliwe
może być tylko prawo w sensie ius, ale
niekoniecznie prawo lex. Rozróżnienie
prawa ludzkiego jako aktu władzy państwowej (lex) od prawa sprawiedliwości
(ius) zakłada ścisły wzajemny związek
pomiędzy nimi. Prawo ludzkie potrzebuje prawa sprawiedliwości, żeby nie okazać się bezduszne i okrutne, natomiast
prawo sprawiedliwości dopiero dzięki
prawu ludzkiemu może być skuteczne.
Chodzi o to, żeby wyrok sądu był zgodny w konkretnym przypadku z regułami
słuszności (aequitas) i sprawiedliwości
(iustitia). Przyjęcie takiego rozróżnienia
nie rozwiązuje jednak naszego problemu, lecz nieuchronnie nadaje mu inny
– metafizyczny – wymiar. Jeśli poza prawem zapisanym w kodeksach mamy
jeszcze inne, wyższe prawo, to należy
zapytać o jego istotę, czym jest prawo
sprawiedliwe (lex iusta).
Drogą wskazaną przez Radbrucha
– a wcześniej jeszcze przez św. Augustyna – podąża również Immanuel Kant,
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który odróżnia sprawiedliwość od moralności w ten sposób, że właściwie rozumianą moralność przypisuje osobie
a sprawiedliwość społeczeństwu. Czyni tak, ponieważ sprawiedliwość jako
międzyludzka relacja zakłada istnienie
jej Ulpianowskich stron, lecz moralność
w ścisłym sensie jest logicznie wcześniejsza i zawiera się już w każdej z tych osób
– stron relacji sprawiedliwości. Również
Kant przez prawo nie rozumie prawa
stanowionego, lecz pewnego rodzaju prawo naturalne zawierające w swej
treści ideę sprawiedliwości, stanowiącej
idealny wzorzec dla pozytywnego prawa państwowego.
W przeciwieństwie do moralności
tak rozumiane prawo sprawiedliwości
upoważnia do przymusu. Jeśli reguła
określająca sprawiedliwe działanie zostanie naruszona, to określone osoby lub
instytucje mogą zmusić naruszycieli do
zachowania tych reguł. Sprawiedliwość
zakłada między innymi niedobrowolne
podporządkowanie osób określonym
konwencjom prawnym i towarzyszy jej
sankcja karna w postaci fizycznej lub
psychicznej. Kara za przestępstwo jest
według Kanta wyrazem tak rozumianej
sprawiedliwości, gdyż w „każdej karze
jako takiej musi tkwić przede wszystkim
sprawiedliwość” i nie może mieć nic
wspólnego z prewencją ani ogólną, ani
indywidualną. Uznanie, że kara ma odstraszać, pozbawia skazanego człowieka
nienaruszalnej godności i sprawiedliwości.
Inaczej jest z naruszeniem reguły moralności sensu stricto, które nie daje prawa do przymusu, lecz tylko powinność

moralną, którą wszakże można rozumieć
jako wewnętrzny przymus zachodzący
w obrębie własnego rozumu. Istotna jest
tutaj moralna autonomia, której mocą
tylko osoba może określić zgodnie z imperatywem kategorycznym, jak należy
postępować. Kantowi chodzi o zagwarantowanie podstaw rozwoju takiego
społeczeństwa, którego członkowie posiadają szansę na prawdziwą wolność;
sfera moralności jest autonomiczna,
podczas gdy sfera sprawiedliwości już
nie i podlega sankcjom zewnętrznym.
Kant kładzie nacisk nie na konkretne rozwiązania dotyczące sprawiedliwości, lecz
na wyklarowanie reguł, którymi rządzi się
sprawiedliwość.
Kantowska idea sprawiedliwości
o zmiennej treści stanowi kamień milowy na drodze do współczesnej koncepcji sprawiedliwości proceduralnej, na
przykład dla teorii sprawiedliwości Johna
Rawlsa, który rozumie sprawiedliwość
jako bezstronność (justice as fairness).
Sprawiedliwość proceduralna dąży do
tego, żeby określić pewne możliwe do
przyjęcia przez wszystkich reguły postępowania w procesie dochodzenia do
słusznego rozstrzygnięcia. Takimi regułami postępowania są przede wszystkim zasada bezstronności i niezawisłości
sądu, równa pozycja stron w procesie
sądowym, ale także prawo do obrony
i posiadania obrońcy, domniemanie niewinności, tłumaczenie wątpliwości na
korzyść oskarżonego, zakaz dyskryminacji i tym podobne. Zasady te nie mówią
nam wprost o materialnej treści prawa,
a nawet nie dają stuprocentowo pewnej
gwarancji na osiągnięcie sprawiedliwo-
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ści, niemniej jednak pokaźnie zwiększają
jej szanse oraz dają poczucie uczciwego
potraktowania.
Wspominając teorię sprawiedliwości
Rawlsa powracamy do kwestii wzajemnie uzasadnionych roszczeń. Podstawowym założeniem jego koncepcji jest
przekonanie, że nasze talenty nie wytworzyliśmy sami z siebie, lecz otrzymujemy
przypadkowo w efekcie genetycznego
zbiegu okoliczności. W ten sposób każdy z nas przypadkowo uzyskuje od losu
określone zdolności, w które może inwestować i rozwijać, albo przeciwnie – może
jej zaniedbywać. My jesteśmy jedynie
„posiadaczami” tych zdolności, ale nie
ich „właścicielami”, gdyż ostatecznie nie
należą one do nas i stanowią część „majątku wspólnego”. Dlatego każdy z nas
jako tylko „posiadacz” swoich talentów
powinien dzielić się nimi z innymi, przynajmniej w takim zakresie, jaki pozostaje
po wszelkich koniecznych zabiegach na
rzecz ich utrzymania dla dobra wszystkich. To oznacza, że granica sprawiedliwie uzasadnionego roszczenia między
Ulpianowskimi stronami relacji sprawied-

liwości jest wyznaczana na płaszczyźnie
quasi-składników wspólnego majątku,
w którym wszystkimi nadwyżkami – pozostającymi poza zwykłą gratyfikacją za
rozwijanie wspólnego quasi-kapitału
– należy dzielić się z mniej utalentowanymi udziałowcami. Rawls uzasadnia
powinność dzielenia się korzyściami
osiągniętymi na loterii genowej, ale sprawiedliwie nie znaczy po równo i może
dochodzić do sytuacji, kiedy innym należy oddać więcej niż oni sami na to zapracowali. Tak rozumiana sprawiedliwość
nie polega na odpłacie pięknym za nadobne, gdyż szkodzenie komuś – nawet
jeśli jest uzasadnione – czyni tego kogoś
gorszym, co wcale nie prowadzi do tego,
że świat staje się bardziej sprawiedliwy.
Ta sprawiedliwość musi być – w duchu
Sokratejskiej i chrześcijańskiej idei miłości
– wspólnym dążeniem do dobra, które
powoduje, że świat staje się lepszy. Sprawiedliwa miłość zakłada wspólny rozwój,
ale nie może też oznaczać rozpieszczania
obdarowanych, ponieważ oni również
ostatecznie muszą oddać nadwyżkę innym potrzebującymi.
Tomasz Kubalica

Przeczytane
Polskie media społecznościowe pełne są fałszywych tożsamości – nawet co trzeci wpis na polskim Twitterze dotyczący polityki wysyłają „boty”,
stwierdza raport Oxford Internet Institute z czerwca 2017 r. na temat propagandy w polskim internecie. Tak Polacy okładają się maczugami z napisem
endecja i lewactwo, a szef wydziału dezinformacji w Moskwie turla się ze
śmiechu i otwiera kolejną butelkę szampana.
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

Jeszcze
o sprawiedliwości
i niesprawiedliwości
„Kat występuje zazwyczaj w masce – sprawiedliwości.”
Stanisław Jerzy Lec
				
Jak pisałem w poprzednim artykule1 sprawiedliwość (rozumiana jako uczciwe
postępowanie), to nie tylko pojęcie prawne, ale przede wszystkim etyczne2. Z
informacji uzyskanych od Naczelnego Redaktora (a zarazem Wicedziekana Okręgowej Izby) naszego periodyku dowiedziałem się, iż problematyka sprawiedliwości wzbudziła (może nie za wielkie, ale jednak!) zainteresowanie3 i odezwały
się poważne głosy P.T. Czytelniczek i Czytelników (że o Naczelnym Redaktorze
przez grzeczność nie wspomnę, choć warto mu się przynajmniej tą drogą przypomnieć), więc pozwalam sobie na kontynuowanie tej tematyki.
Ipso facto4 ponieważ oczekiwania odbiorców mogą być rozbieżne, a nawet sprzeczne, w niniejszej publikacji ograniczę się do paru uwag dotyczących zarówno sprawiedliwości w ujęciu prawno-etycznym jak i sprawiedliwości5 rozumianej jako wymiar sprawiedliwości. Myślę, że każdy z nas wykonując zawód prawnika ma własne przemyślenia
w tym zakresie, nie zawsze jednak miał potrzebę ich werbalizacji.
Partia udziela wskazówek. Analizując swego czasu w ramach pracy naukowej
akta spraw karnych zauważyłem, że praktycznie wszyscy oskarżeni nie należeli do żadRadca.pl „Sprawiedliwość, niesprawiedliwość, prawda…” - nr 3/2018
W tym ujęciu istotą sprawiedliwości będzie stosowanie zawsze takich samych norm moralnych zarówno wobec siebie jak i innych ludzi oraz bezstronne podejmowanie decyzji.
3
Pamiętam, jako wieloletni wykładowca (na różnych kierunkach i uczelniach), iż najbardziej
interesującymi dla słuchaczy są zawsze zagadnienia, które zahaczają o seks lub zbrodnię – czasami jeszcze o kwestie religijne (oczywiście najlepiej w kontekście seksu i zbrodni). Tak naprawdę,
reszta tematyki związanej z prawem wzbudza niewielkie zainteresowanie przeciętnego słuchacza/czytelnika – a szkoda. Cieszę się, że w przypadku radczyń/radców prawnych jest inaczej.
4
Ipso facto - na mocy samego faktu, tym samym
5
W języku potocznym przez „sprawiedliwość” określa się wszelkie instytucje państwowe powołane do stosowania i egzekwowania prawa. Niektórzy określają tak wszelkie instytucje
„ochrony prawnej” – włączając do wymiaru sprawiedliwości np. adwokatów, radców prawnych,
notariuszy itd.
1
2
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nej partii. Tu trzeba uświadomić młodszych Czytelników, iż „w czasach słusznie
minionych” akt oskarżenia oprócz takich danych oskarżonego jak: data i miejsce
urodzenia, stan cywilny i rodzinny, zawód i wykształcenie itp. winien zawierać informację „przynależność organizacyjna”. W przytłaczającej większości wypadków
oskarżonego określano jako „bezpartyjny”. Dopiero po wnikliwej analizie akt okazywało się często, iż sprawca był członkiem a nawet czasem działaczem (wiodącej)
partii jednak w toku postępowania przygotowawczego właściwa organizacja partyjna podjęła stosowną uchwałę o wykluczeniu/wyrzuceniu go z partii.
W ten to sposób można było wykazywać w statystykach (o ile były takowe
sporządzane), że wychowawcze oddziaływanie kolektywu komórek podstawowej organizacji partyjnej było na tyle istotne, iż członkowie partii nie wkraczali
na drogę przestępstwa. Można też przyjąć interpretację, iż członkami partii były
wyłącznie osoby o wysokim morale.
Jednak taka informacja była moim zdaniem przede wszystkim wskazówką dla
sądu, że sprawca/oskarżony jako osoba bezpartyjna nie korzysta z ochrony organizacji partyjnej – czytaj „przewodniej siły narodu”.
„Sędziowie sprawiedliwi”. Jak powszechnie wiadomo prawnik bez jakiejkolwiek aplikacji, to nie „pełny” prawnik. Każdy, młody pełny ideałów absolwent
prawa (także w czasach „słusznie minionych”) miał więc w swoich marzeniach
ukończenie aplikacji. Kiedyś najbardziej oczywista wydawała się aplikacja sądowa.
Po złożeniu stosownych dokumentów rozpoczynał się raz do roku nabór bodajże
w formie „rozmowy kwalifikacyjnej”.
Pytania były różne, jednak zawsze nawiązywały do działalności polityczno-społecznej kandydata. Przykładowe dwa pytania: „do jakiej organizacji należycie?”6 i „co robią
wasi rodzice?” (ponoć członkowie komisji, absolwenci tzw. Duraczówki7 zadawali to
ostatnie pytanie: „kto są wasi rodzice?”).
Jak więc widać „sędziami sprawiedliwymi” nie mogły zostać osoby, które nie
były na tyle dojrzałe8 społecznie9 aby móc „wcielać zasady sprawiedliwości spoTu trzeba wyjaśnić, że wśród działaczy partyjnych powszechna była forma zwracania się do
innych osób przez „wy”. W przypadku członków partii zwracano się per „towarzyszu”. Forma pan/
pani nie była przyjęta i co gorsza kojarzyła się z „dawnym reżymem” (okresem międzywojennym)
nazywanym też niekiedy „czasem nędzy i wyzysku” ( to w latach pięćdziesiątych XX w.) lub „czasem niesprawiedliwości/nierówności społecznej”.
7
Młodym absolwentom prawa trzeba wyjaśnić, że była to Centralna Szkoła Prawnicza im.
Teodora Duracza w Warszawie, kto tam uczęszczał i jak przebiegał nabór, to zupełnie odrębna
historia … może tylko wspomnę, że kandydat musiał mieć przynajmniej maturę, od którego to
wymogu mógł być zwolniony przez ministra sprawiedliwości.
8
Ważnym elementem tzw. świadomości społecznej była „świadomość klasowa”.
9
Aby kadry (także i sądowe) były należycie przygotowane ideologicznie do wymierzania sprawiedliwości obowiązkiem aplikanta sądowego ( do 1980 r.) było ukończenie Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu (WUML), który funkcjonował przy Komitecie Wojewódzkim PZPR.
6
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łecznej i budować nowy ustrój” albo nie miały właściwego „pochodzenia społecznego”. Owszem, zdarzały się wyjątki – np. pracownicy naukowo dydaktyczni
wydziałów prawa, którzy z racji konieczności odbycia praktyki zawodowej często
wybierali pozaetatową aplikację sądową.
„Złe” czyli niesprawiedliwe prawo10. Bardzo smaczną anegdotę dotyczącą
prawa w krajach socjalistycznych/komunistycznych przytacza profesor UJ Stefan
Grzybowski11: „Klimaszewski12, któremu zresztą już doniesiono o owych wykładach
Karela Planka13, nie zgadzał się z projektem, uważając, że jest sprzeczny z socjalistycznym systemem kształcenia, wreszcie bąknął, że chyba tylko w studiach prawniczych dałoby się zastosować, na co Plank wystrzelił: co tam studia prawnicze,
przecież w państwie komunistycznym nie istnieje żadne prawo”14.
Stwierdzenie, że aktualnie obowiązujące prawo jest złe jest oczywiste. Twierdzą
tak wszyscy – niezależnie od preferowanej opcji politycznej. Nie są akceptowane
nie tylko akty prawne niższego rzędu jak rozporządzenia, czy tzw. prawo miejscowe. Kwestionowane są ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe. Jak wiadomo konstytucja też nie wszystkim odpowiada.
Tak naprawdę protesty medialne tylko w niewielkim zakresie dotyczą istniejącego prawa – najczęściej kontestowana jest jakakolwiek jego zmiana. Wcale nie
musi to być zmiana mająca podłoże czy podtekst polityczny, żeby było śmieszniej,
propozycje zmian są często bez żadnego znaczenia w kontekście całego systemu
prawnego. Każda partia chce, czy czasem nawet musi, zaznaczyć swoje istnienie,
ważne jednak by podniesione zarzuty służyły poprawie jakości istniejącego prawa,
jednakże jakakolwiek propozycja mająca służyć polepszeniu obowiązującego prawodawstwa traktowana jest najczęściej jako atak na podstawowe pryncypia, często przez osoby mające niewielkie pojęcie o prawie.
Niesprawiedliwe orzeczenia. Jak wiadomo orzeczenia są wydawane także przez
organy administracji publicznej, jednak pominiemy tu problem kompetencji pracowników administracji publicznej – w tym także służb kontrolnych. Jak wiadomo – cytując
klasyków – jacy politycy, takie służby - po prostu „taki mamy klimat”.
Zajmijmy się tu jedną z podstawowych instytucji dokonującej praktycznej jego wykładni – sądownictwem. W odczuciu wielu osób prawo „nie jest całkiem, do końca złe”, źli
są ci, którzy nie interpretują go zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zastanówmy się czasem
czy nasze oczekiwania są słuszne, czy znajdują oparcie w obowiązującym prawie, czy nie
Oczywiście chodzi tu o prawo w ujęciu przedmiotowym.
Znakomity polski cywilista, rektor Akademii Handlowej w Krakowie, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
12
W tym czasie rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
13
Karel Plank – profesor prawa cywilnego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (tak
podaje Stefan Grzybowski).
14
Stefan Grzybowski Wspomnienia – Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999 r. – str.678.
10
11
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jest to – jak to ładnie nazwał Melchior Wańkowicz – zwyczajne „chciejstwo”? Tak się w
życiu składa, że w procesie kontradyktoryjnym jeden jest wygranym, a drugi przegranym.
Sprawiedliwie15 czy nie, to zupełnie inna kwestia. Z wyrokiem można się nie zgadzać, lecz
nie należy się nań oburzać – nawet jeśli nie akceptujemy rozstrzygnięcia, to nie powinno to
w nas wzbudzać gniewu. Gniew to jedna z emocji – czy opierając się na emocjach można
wygrać proces? Jak twierdzą niektórzy doświadczeni prawnicy - podobno można – jeśli
się wzbudzi pozytywne emocje w składzie orzekającym. Jednak negatywnie oceniając
orzeczenie, tak naprawdę nie oceniamy systemu prawnego, lecz ludzi, którzy podejmując nie akceptowane przez nas decyzje wywołują u nas niezadowolenie z
ich treści. Oburzenie na niesprawiedliwe(?) orzeczenia przybiera różne formy – od
krytycznego podejścia do sędziów, poprzez zarzuty wobec adwokatów i radców
prawnych dotyczące nie tylko ich rzekomej niekompetencji, lecz także uwikłaniu w sprzeczne – zdaniem niektórych moralizatorów – uwikłania i zobowiązania.
To oczywista niesprawiedliwość! Przecież prawo mówi inaczej! Zawsze przecież
można niestereotypowo zinterpretować normy, aby orzeczenie było sprawiedliwe – czytaj: dla nas korzystne.
Twierdzenie, iż trzeba zmienić daną instytucję, tak naprawdę prowadzi więc do
konkluzji, iż oprócz zmiany prawa trzeba także (a może głównie) zmienić ludzi tam
zatrudnionych, tych którzy to prawo stosują.
Reasumując zatem:
- o sprawiedliwości – niesprawiedliwości decydują parlamentarzyści uchwalając niejednokrotnie „złe” prawo lub sprzeciwiając się zmianom niesprawiedliwego prawa;
- organy wymiaru sprawiedliwości, interpretują często normy prawne dla osiągnięcia
doraźnych celów politycznych;
- dziennikarze i politycy oceniają autorytatywnie i nieodwołalnie, które orzeczenie
jest „sprawiedliwe” a które „niesprawiedliwe”.
Zważywszy powyższe, trzeba by podjąć kroki naprawcze. Pomijając tu skrajne środki
zaradcze polegające na „rozwiązaniu społeczeństwa”, które to społeczeństwa jest zaściankowe, zacofane i nie dorosło do tego by być „świadomymi Europejczykami” pozostaje nam tylko zmiana prawa – to w jakim zakresie i w jakich dziedzinach wymaga
pogłębionej analizy tak przez teoretyków jak i praktyków prawa. Mam nadzieję, iż także
radcy prawni dorzucą do tego swoją „cegiełkę”.
Aleksander Chmiel

15
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Jak to ktoś kiedyś powiedział „Do sądu przychodzi się po wyrok a nie po sprawiedliwość!”

ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

W trakcie zastanawiania się o czym pisać w następnym artykule wybuchła kolejna afera podsłuchowa. Nasunęło mi to
pomysł do tego artykułu.
W dotychczasowej praktyce dyscyplinarnej nie spotkałem się w naszej Izbie z
zarzutem potajemnych nagrań wykonywanych przez radców prawnych. Niestety, zdarzenia takie zaistniały – wprawdzie
nieliczne – tylko w odniesieniu do aplikantów radcowskich.
Otóż prowadzone były postępowania
dyscyplinarne wobec aplikantów dokonywanych nagrań rozmów przez siebie
prowadzonych, oczywiście bez uprzedzenia swoich rozmówców. W jednej z tych
spraw aplikant zatrudniony w podmiocie
gospodarczym na polecenie swego przełożonego udał się na umówione spotkanie z kontrahentem tegoż przedsiębiorcy
i prowadzone rozmowy nagrywał potajemnie. Nagranie to wstępnie przekazał
swemu przełożonemu, a ten przekazał je
adwokatowi reprezentującemu go w procesie z tym kontrahentem. Podkreślić należy, iż aplikantowi przedstawiono jedynie
zarzut dokonywania nagrań, a nie przedstawiono zarzutu, że nagrania te wykorzystane zostały w procesie cywilnym

Sądy Dyscyplinarne obu instancji
uznały winę aplikanta, a wywiedziona
przez niego kasacja została przez Sąd
Najwyższy oddalona jako oczywiście
bezzasadna. Z uzasadnienia orzeczeń
obu instancji zwrócić uwagę należy
m.in. na stwierdzenie OSD: „W przedmiotowej kwestii nie chodzi o wypełnienie przez obwinionego znamion
przestępstwa, gdyż samo nagranie
rozmowy nim nie jest, ale o kwestię
zawinienia w przestrzeganiu norm
etycznych. Działania obwinionego
wypełniły znamiona wykroczenia dyscyplinarnego”. OSD stwierdził m.in.,
że „(..) radca prawny (aplikant radcowski) nie może przyjmować założenia,
że cel uświęca środki i że może potajemnie nagrywać prowadzone przez
siebie rozmowy mając na uwadze
tylko i wyłącznie interes swego pracodawcy. Takie działanie członków korporacji zawodowej podważa zaufanie
do jej członków, a tolerowanie ich
mogłoby wręcz uniemożliwić prawidłowe wykonywanie zawodu”.
Druga z tego typu spraw jest jeszcze
w toku i mając to na uwadze, szerzej jej
nie będę opisywał.
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ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

Chciałem się podzielić z P.T. Czytelnikami szczerą refleksją na ten temat. Otóż
prowadząc ostatnie ćwiczenia z aplikantami I i II roku bez względu na temat
tych ćwiczeń rozpoczynałem zajęcia od
poruszenia tego tematu, czyli potajemne nagrywanie. Ku mojemu dużemu
zdziwieniu ocena tego typu zdarzenia
wyrażana przez aplikantów nie była stanowczo negatywna. Odnieść można
było wrażenie, że te osoby, które mają
do czynienia z komórkami i ich funkcjami już od dzieciństwa tak się z tymi
możliwościami zżyło, że traktuje jako
normalny element życia codziennego i
nie ma pogłębionej refleksji dotyczącej
etycznej strony tego typu zachowania.
Mam więc nadzieję, iż artykuł ten –
traktujący w sposób oczywisty ten temat bardzo skrótowo – da Czytelnikom
asumpt do przemyśleń o tym, czy tego
typu, niestety powszechne działania, są
zgodne z naszymi zasadami etycznymi.
Drugi temat który chcę poruszyć w
tym artykule to niestety coraz częściej
zdarzające się skargi na sposób realizacji przez radców prawnych obowiązków jako wyznaczonych obrońców z urzędu.
Typowym przykładem jest otrzymane ostatnio pismo z jednego z Sądów
Rejonowych, w którym Sąd pisze:
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„(..) radca prawny XY wyznaczony został obrońcą z urzędu w niniejszej sprawie(..) doręczono mu odpis aktu oskarżenia i zawiadomienie o wyznaczonym
terminie rozprawy(..)
Obrońca na wyznaczony termin
nie stawił się, nie nadesłał żadnego
usprawiedliwienia, nie ustanowił substytuta, a wobec podjętych prób połączenia telefonicznego (..) uzyskano
połączenie z pocztą głosową – połączenie wykonywano od godziny 9.00
do 10.00 w dniu rozprawy (..) na rozprawę stawiło się dziewięciu świadków (..) Sąd zmuszony był odroczyć
termin rozprawy i przedłużyć czas
trwania tymczasowego aresztowania”.
Podkreślam, iż nie jest to odosobniona, jednostkowa skarga.
Piszę o tym oczywiście nie przesądzając winy radcy prawnego – obrońcy z urzędu aby zwrócić P.T. Czytelnikom uwagę na doniosłość pełnionej
funkcji obrońcy.
Pełniąc tę funkcję musimy mieć na
uwadze odmienność procedury karne
od procedury cywilnej i pamiętać musimy, iż niestawiennictwo obrońcy ma
bardziej negatywne skutki niż niestawiennictwo pełnomocnika w procesie
cywilnym.
Wojciech Kubisa

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

r.pr. Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Sędziowie OSD naszej OIRP wzięli
udział w kolejnym spotkaniu szkoleniowym, które miało miejsce w OW „GEOVITA” w Krynicy, a prowadziła je S.S.O. w
Olsztynie dr hab. Krystyna Szczechowicz.
Dominującym tematem była problematyka właściwego stosowania przepisów
kodeksu postępowania karnego (dalej
k.p.k.) do postępowania dyscyplinarnego radców prawnych.
Problem ze stosowaniem k.p.k. jest
taki, że wyglądają dobrze gdy są umieszczone w k.p.k. i w tym postępowaniu
stosowane. Gdy przychodzi do konkretnego ich zastosowania do postępowania dyscyplinarnego, często ta „odpowiedniość”, o której mowa w art.741
ustawy o radcach prawnych przeradza
się w niewiadomą. Konsekwencje w/cyt
przepisu ponoszą niestety głównie ci,
którzy muszą je stosować, a więc rzecznicy i sędziowie dyscyplinarni. Uczestnicy zgodzili się, że ważne są takie spotkania, bowiem nie tylko pomagają w
rozwiązywaniu problemów związanych
ze stosowaniem k.p.k. lecz także pozwalają na wymianę poglądów w zakresie
stosowania kar i ujednolicenia czynności
proceduralnych.

Zawód radcy prawnego zaliczany jest do grupy zawodów zaufania
publicznego. Mimo braku legalnej
definicji pojęcia „zawód zaufania
publicznego”, to literatura fachowa
wskazuje na następujące cechy, którymi charakteryzuje się zawód zaufania publicznego, cyt.:
1) szczególna doniosłość prawidłowego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania zawodu – istotnego z racji roli, jaką dana dziedzina
społecznej aktywności zawodowej
odgrywa w społeczeństwie, oraz z racji konieczności zapewnienia ochrony
gwarantowanych Konstytucją RP praw
podmiotowych jednostki;
2) powierzanie uprawiającym taki
zawód – w warunkach wysokiego zaufania – informacji osobistych i dotyczących życia prywatnego osób korzystających z ich usług;
3) uznawanie tych informacji za tajemnicę zawodową, która nie może
być ujawniona;
4) objęcie osób dysponujących taką
tajemnicą – w przypadku możliwości
naruszenia istotnych dóbr jednostki
w razie jej ujawnienia – immunitetem
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zwalniającym je od odpowiedzialności
karnej za nieujawnienie informacji;
5) korzystanie ze świadczeń tych zawodów często w razie nastąpienia realnego albo choćby potencjalnego niebezpieczeństwa dla dóbr jednostki o
szczególnym charakterze (np. życia, zdrowia, wolności, godności, dobrego imienia);
6) niepodleganie regułom hierarchii
urzędniczej;
7) występowanie sformalizowanej
deontologii zawodowej oraz rękojmi
należytego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania zawodu, gwarantowanej z jednej strony przez wysokie
bariery dostępu do wykonywania każdego z zawodów zaufania publicznego
(obejmujące nie tylko wymóg ukończenia odpowiedniego szkolenia, lecz także
reprezentowanie odpowiedniego poziomu etycznego), z drugiej – sprawowaną
w interesie publicznym pieczą organów
samorządu zawodowego.
Zgodnie z treścią art 6 ust.1 ustawy o
radcach prawnych z 06.07.1982 r. (tj.Dz. U.
Z 2017 r. poz. 1870 ze zm. dalej u.r.p.), zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych,
sporządzaniu opinii prawnych, opracowaniu projektów aktów prawnych oraz
występowaniu przed sądami i urzędami.
Z wykonywaniem zawodu radcy
prawnego wiąże się szczególny obowiązek przestrzegania prawa oraz zasad
etyki i godności, a także szczególna odpowiedzialność polegająca na przyjęciu
wyższych standardów zachowania dla
przedstawicieli tej profesji, a także wyższy stopień świadomości prawnej. Dla54

tego też konieczne jest funkcjonowanie
Sądu Dyscyplinarnego, do którego należy ustalenie, czy wszczęte przez Rzecznika Dyscyplinarnego dochodzenie w
stosunku do radcy prawnego i wniosek
o ukaranie a zatem zarzut postawiony w
skardze wobec radcy prawnego może
być zakwalifikowany jako przewinienie
dyscyplinarne.
W 2016 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydał postanowienie o
przedstawieniu zarzutów a następnie
skierował wniosek o ukaranie obwiniając
radcę prawnego o to, że w 2015 r. uzyskując bez stosownego upoważnienia
wgląd do akt sądowych sądu powszechnego popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych (tj. Dz. U. 2016r poz.233)
w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (zał. do uchwały nr.8/VII/2010 Prezydium KRRP z 28.12.2010r.) (dalej KERP).
W uzasadnieniu podkreślono, że obwiniony nie będąc ani stroną ani pełnomocnikiem żadnej ze stron, złożył do akt
sądowych pełnomocnictwo udzielone
przez mandantkę X, co odnotowano w
kontrolce akt. Naganność postępowania obwinionego polegała na celowym
posłużeniu się pełnomocnictwem X aby
uzyskać wgląd do akt sprawy, w której
mocodawczyni X nie była stroną. Obwiniony nie przyznał się do winy.
Wnosząc o uniewinnienie bądź wymierzenie łagodnej kary zeznał, iż był w
czytelni, podpisał stosowne druki a gdy
zorientował się, że akta nie dotyczą jego
mandantki, dokonał ich zwrotu. Zatem
– jego zdaniem – brak jest dowodów
świadczących o przeglądaniu akt sprawy.

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

W 2017 r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP (dalej OSD) uznając, że obwiniony uzyskał bez stosownego upoważnienia wgląd do akt sądowych a zatem
popełnił przewinienie dyscyplinarne
określone w w/cyt. przepisach, wymierzył karę pieniężną 6.000 PLN. W uzasadnieniu podkreślono, że obwiniony (w
sprawie sądowej, do występowania w
której nie był umocowany przez strony
postępowania), zamierzonym działaniem w postaci złożenia niewłaściwego
pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez mandantkę X, uzyskał dostęp
do akt. Sąd uznał takie postępowanie za
podważenie zaufania sądu do zawodu
radcy prawnego oraz godzenia w autorytet zawodu i deprecjonowanie jego
znaczenia.
Obwiniony zaskarżył orzeczenie w całości wnosząc o uniewinnienie zarzucając, iż jego wina nie została udowodniona. Wskazał, że nigdy nie przyznał się do
faktycznego przeglądania akt, robienia
odpisów czy kserokopii. Gdy po otrzymaniu akt zorientował się, iż sprawa nie
dotyczy jego klientki natychmiast zwrócił akta. Tak więc nie miał zamiaru aby
działaniem zapoznać akta bez posiadanego umocowania.
W przypadku braku uniewinnienia od
zarzuconego czynu wniósł o orzeczenie
kary upomnienia.
W tym miejscu należy poinformować
P. T. czytelników, że mandantka X i skarżący byli małżeństwem w trakcie rozwodu
i – jak ustalił Wyższy Sąd Dyscyplinarny
rozpatrujący odwołanie i przesłuchujący
w charakterze świadka mandantkę – pozostawali w ostrym konflikcie.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny (dalej WSD)
nie podzielił poglądów obwinionego co
do winy oraz co do braku zamiaru jego
działania celem zapoznania akt, sporządzenia odpisów czy kserokopii.
WSD podkreślił, że pełnomocnik nie
jest ślepym wykonawcą poleceń mocodawcy. Zatem ciąży na nim obowiązek
krytycznej analizy poleceń, wskazanych
faktów, zwłaszcza gdy to skutkuje wystąpieniem do sądu celem skorzystania
z uprawnienia. WSD przesłuchał w charakterze świadka mocodawczynię X, która wskazała na b. silne skonfliktowanie
pokrzywdzonego i świadka. Przyjmując
zlecenie od mocodawczyni X, także w
przypadku braku rozeznania co do stron
sporu, w przypadku tak silnego konfliktu
między małżonkami, obwiniony winien
był przede wszystkim ustalić strony procesu a dopiero po wyjaśnieniu wątpliwości przedłożyć pełnomocnictwo o udostępnienie konkretnych akt. Prawidłowo
działający radca prawny znając sygnaturę
akt. sprawy, w przypadku braku wiedzy o
stronach sporu, powinien najpierw ustalić w biurze obsługi interesantów sądu
powszechnego czy dana osoba jest stroną w procesie. Dopiero po ustaleniu, że
klient faktycznie jest stroną uprawniony
jest do złożenia wniosku o udostępnienie akt.
Obwiniony znając sygnaturę akt sprawy nie zachował jednak wzorca prawidłowo i sumiennie postępującego radcy
prawnego, który najpierw ustala strony
procesu a następnie podejmuje dalsze
czynności. Po ustaleniach WSD okazało
się, że stroną w sprawie był mąż mandantki X. Nie było żadnej rzeczowej po-
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trzeby aby po zapoznaniu treści okładki,
bezpośrednio przy wydawaniu zamówionych akt, zabierać je do stolika. Niezależnie od ustalania w jakim zakresie obwiniony zapoznał się z aktami, to pominął
próbę ustalenia stron procesu mimo braku utrudnień w tym zakresie. Natomiast
przez złożenie wniosku i oświadczenia
uzyskał akta i przeniósł je do miejsca,
gdzie miał do nich dostęp. Wprawdzie
brak jest dowodu na to, że obwiniony
zapoznał akta i jak długo pozostawały w
jego dyspozycji i czy sporządzał z nich
notatki. Jednakże takiego postępowania

radcy prawnego nie można uznać jako
zasługującego na karę upomnienia.
WSD wskazał na szkodliwość czynu
podważającego zaufaniu sądu do zawodu radcy prawnego i brak refleksji obwinionego nad popełnionym czynem,
brak zrozumienia naganności własnego
czynu. WSD mimo domniemania, że
doszło do zapoznania akt sprawy, z racji
zasady nakazującej rozstrzygać wątpliwości na korzyść obwinionego, zmienił orzeczenie i wymierzył karę nagany.
Orzeczenie jest prawomocne.
Barbara Konarzewska

Czy art. 2 w związku z art. 4 ust. 3 zdanie 3 i art. 6 ust. 1 TUE w związku z art. 15 ust.
1 i art. 20 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 52 ust. 1 KPP w związku z art. 2 ust. 1, ust. 2 lit.
a) i art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE oraz art. 267 akapit 3 TFUE należy
interpretować w ten sposób, że
dochodzi do naruszenia zasady państwa prawnego, zasady równego traktowania
oraz równego i na takich samych zasadach dostępu do służby publicznej - pełnienia
urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - w sytuacji, gdy ustanawiając w
sprawach indywidualnych dotyczących pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wymienionego sądu prawo odwołania się do właściwego sądu, w konsekwencji opisanej
w pytaniu pierwszym formuły prawomocności, powołanie na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego może nastąpić bez przeprowadzenia przez właściwy sąd
kontroli przebiegu wymienionego postępowania kwalifikacyjnego - o ile doszłoby do
jej zainicjowania - a brak tego rozwiązania, naruszając prawo do skutecznego środka
prawnego, narusza prawo równego dostępu do służby publicznej, przez co nie odpowiada celom interesu ogólnego, a sytuacja, gdy skład organu Państwa Członkowskiego mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (Krajowa Rada
Sądownictwa), przed którym toczy się postępowanie w przedmiocie dotyczącym pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego jest kreowany w ten sposób, że przedstawiciele władzy sądowniczej w tym organie wybierani są przez władzę ustawodawczą,
nie zakłóca zasady równowagi instytucjonalnej?
Jedno z pytań prejudycjalnych zadanych przez Naczelny Sąd Administracyjny
Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sygn. akt II GOK 2/18
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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

Motto: Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć
się w rozpaczy – Paweł VI
(a muzyka, o której piszę zawsze jest piękna)
I znowu zaczyna się listopad, tym
razem pięknie, bo słonecznie. Ale nadal
melancholijnie, bo to przecież czas jedyny w roku, kiedy wracamy pamięcią do
naszych bliskich Zmarłych, w rodzinie
i wśród Przyjaciół. I znowu, jak w ubiegłym roku, chciałabym przywołać naszą
nieodżałowaną, śp. Mec. Anię Zaleską,
osobę zawsze uśmiechniętą, życzliwą i
pełną klasy. Jak to dobrze, że zostawiła
wychowanków, do których zaliczam
Mec. Katarzynę Jabłońską. Dzięki której
kultura w szerokim tego słowa znaczeniu trafia pod nasze radcowskie strzechy, bo potrafi ona w zalewie tandety
wyłuskać prawdziwe perełki. Jak chociażby ostatnio „Terror”, sztukę Ferdi-

nanda Von Schiracha, stanowiącą odtworzenie głośnego procesu sądowego
w historycznej, pięknej Sali Sejmu Śląskiego. Obejrzeliśmy spektakl zamknięty dla naszego środowiska radcowskiego. Sala historyczna a temat aktualny,
terroryzm. Ale jednocześnie dylemat
ponadczasowy, czy z urzędu możemy
wybierać tzw. mniejsze zło i decydować o życiu innych ludzi. Lub chociażby tylko jednego człowieka. Problem
złożony, nadal często do niego wracam i dziś, po głębszym przemyśleniu,
chyba głosowałabym inaczej aniżeli na
zakończenie spektaklu.
A zatem w atrakcyjnym otoczeniu
i ciekawej formie przedstawiono nam

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

57

KULTURA

problem zmuszający do myślenia, co
w tym naszym coraz bardziej bezmyślnym, obrazkowym świecie nie zdarza
się zbyt często... I za to dziękujemy ci,
Mec. Katarzyno Jabłońska.
Jednocześnie w rzeczywistości bezprecedensowego ataku na niezawisłość
sędziowską i podważania autorytetu
zawodowego i moralnego sędziów,
chciałabym przywołać pamięć mojej
zmarłej przyjaciółki, śp. Haliny Jaskulskiej, bezgranicznie poświęcającej się
wykonywaniu swojego zawodu. Osoby
o nieskazitelnym charakterze, oddanej
swojej pracy, systematycznie dokształcającej się a jednocześnie bardzo pokornej, bo ciągle przekonanej że za mało
umie. Przy tym pełnej dumy, że może
wykonywać zawód sędziego, który na
całym świecie cieszy się zasłużonym autorytetem. Chociaż, oczywiście, wszędzie trafiają się czarne owce. Ale któż z
nas jest bez winy…
Karol Szymanowski
w Katowicach
Długo zmagałam się z muzyką Karola Szymanowskiego. Podobnie jak
muzyka Chopina, zawsze przemawiała ona do mnie czymś nieokreślonym,
co zniewalało mnie swoją ulotnością
i szlachetnością zarazem, czymś, co
zawierało w sobie wszystkie uczucia
i namiętności ludzkie a jednocześnie
często znajome dźwięki, kojarzące się
z Polską w sposób tak charakterystyczny i delikatny zarazem, że nie sposób
było tej muzyki pomylić z żadną inną.
Ale często ta muzyka była dla mnie za
trudna, bo wymagała ogromnego skupienia. Zarazem, chociaż początkowo
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nie do końca ją rozumiałam, to jednak
muzyka ta przyciągała mnie jak magnes
tak, że stopniowo słuchałam jej coraz
więcej. Aż w końcu, jak to bywa gdy
często obcuje się z Kimś lub czymś, co
jest piękne i szlachetne, musi w końcu
przyjść Miłość. I teraz już mogę uczciwie
powiedzieć, ze kocham muzykę Karola
Szymanowskiego „totalnie” a bardzo mi
w tym pomagają perfekcyjne warunki,
w jakich ostatnio mogę jej słuchać, tzn.
sale NOSPR a szczególnie duża sala koncertowa z perfekcyjną akustyką, gdzie
jak kiedyś powiedział Prof. Jasiński, ongiś
nauczyciel Krystiana Zimermana,” piano
nie zanika a forte nie zagłusza wykonania”. Polecam wszystkim.
Dlatego z radością przyjęłam wiadomość, że Katowice – Miasto Kreatywnej
Muzyki UNESCO, będzie gospodarzem
Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego i że od września roku 2018
konkurs ten będzie odbywał się w Katowicach co 5 lat.
A zatem w dniach 10 – 23 września 2018 roku w Katowicach, w pięciu
niżej wymienionych kategoriach konkursowych:
- fortepian
- skrzypce
- śpiew
- kwartet smyczkowy i
- kompozycja
o tytuł najlepszych interpretatorów muzyki Karola Szymanowskiego i
kompozytorów jemu współczesnych,
jak np. Bella Bartók, zmagali się piękni
i młodzi artyści z całego świata w ilości 141 uczestników. Zmagania były ot-
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warte dla publiczności a młodzi artyści
starali się (z sukcesem) nie zawieść naszych oczekiwań.
Oceniało ich kompetentne Jury pod
kierownictwem Jadwigi Rappe, znakomitej śpiewaczki, której głosem, szczególnie w oratoriach, zachwycałam się w
mojej młodości a moi koledzy ze studiów
skrycie się w niej podkochiwali. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach imponowali nie tylko umiejętnościami ale też
często elegancją (szczególnie kobiety) .
Na mnie największe wrażenie zrobili:
– w kategorii kwartetów smyczkowych młody Eliot Quartett, założony w roku 2014, a już obdarowany licznymi nagrodami, jak chociażby ostatnio
II nagroda na konkursie Mozartowskim
w Salzburgu i I nagroda oraz trzy wyróżnienia na Niemieckim Konkursie Muzycznym. W Katowicach zdobyli zasłużenie I nagrodę, bo grali nie tylko z dużą
pasją i wyczuciem, ale też perfekcyjnie
pod względem technicznym. Drugie
były Rosjanki, a trzecie pełne temperamentu i pasji Polki. ”Nasze” dziewczyny
poza tym, że pięknie grały, były jeszcze
(jak to Polki) wyjątkowo eleganckie w
strojach dyskretnie nawiązując do polskich elementów folklorystycznych.
– W kategorii fortepian pierwszą nagrodę zdobył Tymoteusz Bies, uczeń
naszej katowickiej Akademii Muzycznej.
Na konkursie znakomity wykonawca
dzieł K. Szymanowskiego (Maski op.34
i wariacje op.3) oraz bardzo efektownej
Rapsodii Paganiniego. Był stypendystą
Krystiana Zimermana i życzę mu, aby
kontynuował dalej piękną drogę artystyczną Mistrza.

– W kategorii skrzypce I nagrodę
zdobyła subtelna i bardzo wrażliwa Sławomira Wilga. Trzecią nagrodę otrzymała Maja Horvat ze Słowenii, która
bardzo mi się podobała ze względu
na swoją nadzwyczajną muzykalność
i wspaniałe wyczucie rytmu. Jury doceniło jej mistrzostwo szczególnie w
utworach K. Szymanowskiego i dlatego
przyznało jej nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu tego kompozytora. Bardzo się z tego ucieszyłam, bo
ja zawsze, słuchając muzyki Szymanowskiego, największą uwagę zwracam na
skrzypce.
– W kategorii śpiew zaimponowała wszystkim laureatka I nagrody Ewa
Tracz, już prawdziwa primadonna, absolwentka Teatro Alla Scala w Mediolanie oraz studiów doktoranckich w Katowicach w klasie śpiewu solowego prof.
Ewy Biegas. W La Scali debiutowała partią Konstancji w Uprowadzeniu z Seraju W. A. Mozarta. W Katowicach urodą,
obyciem scenicznym, a przede wszystkim głosem zdecydowanie przewyższała swoje rywalki. Myślę, że jeszcze o niej
usłyszymy. Niestety, do finału nie dostał
się żaden mężczyzna.
- No i na koniec kompozycja. Tutaj
wśród ponad setki uczestników, którzy
na konkurs przysłali swoje kompozycje,
zdecydowanie tryumfowali Włosi. Italia, kraj rozległy i piękny, który ostatnio
wprawdzie sprawia UE sporo problemów, niewątpliwie jest krajem artystów.
Praktycznie każdy Włoch śpiewa, a
pewnie co drugi komponuje. Nic dziwnego, że w tej kategorii ”wykosili” resztę świata. Zwycięskich utworów trzech
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pierwszych laureatów mamy kolejno, w
pewnych odstępach czasowych, posłuchać w Katowicach, w NOSPR. A laureatem pierwszej nagrody został Giovanni Bonato, oczywiście Włoch.
Konkurs się skończył uroczystą Galą,
na której uhonorowano w sposób szczególny, a moim zdaniem jak najbardziej
zasłużony, wieloletnią dyrektorkę NOSPR i dyrektora Konkursu, panią dyrektor
Joannę Wnuk-Nazarową. Osobę, która
kompetentnie przeprowadziła NOSPR
z gmachu przy placu Sejmu Śląskiego
do nowej, wspaniałej siedziby. Potem,
wbrew powszechnym obawom o frekwencję, zapewne wykorzystując urodę i walory techniczne nowego budynku, znakomite umiejętności orkiestry i
swoje kontakty w świecie artystycznym
spowodowała, że po abonamenty i po
bilety na koncerty ustawiały się wielogodzinne kolejki. Bo do gmachu NOSPR
ciągnęły i ciągną tłumy nie tylko koneserów, ale często „debiutantów” w świecie muzyki, którzy niejednokrotnie na
widowni klaszczą między częściami. Ale
wierzę, że przy okazji wielu z nich szczerze pokocha muzykę, bo przecież i ja nie
od pierwszego słuchania pokochałam
Szymanowskiego a idąc na swój pierwszy w życiu koncert bardzo się bałam, że
nie wytrzymam na nim do końca.
Czas na Filharmonię
im. Henryka M. Góreckiego
Pisząc o Katowickiej Filharmonii
chciałabym napisać tylko o jednym koncercie, na który się wybrałam z uwagi
na solistę, Ingolfa Wundera. Koncert
był patriotyczny i został nazwany ”Preludium do Niepodległej”, a na program
60

złożyły się: Symfonia e-moll Odrodzenie
op.7 Mieczysława Karłowicza i koncert fortepianowy e-moll op.11 Fryderyka Chopina. Utwór Karłowicza młodzieńczy i akademicko poprawny. I tyle.
Za to Wunder i Chopin...
Ingolfa Wundera zapamiętałam
z Konkursu Chopinowskiego w roku
2010, na którym jednym z jurorów był
jego ówczesny nauczyciel Adam Harasiewicz (od lat mieszka w Szwajcarii)
zapamiętany jako laureat I nagrody na
Konkursie Chopinowskim w roku 1955;
Wunder na konkursie zdobył II miejsce,
chociaż wielu oczekiwało, że zajmie
pierwsze. Pamiętam nawet komentarze, w których to II miejsce nazwano
skandalem i przyrównywano do skandalu z roku 1980 związanego z Pogoreliczem. Ja tak nie uważałam, bo chociaż
Ingolf Wunder bardzo mi się podobał,
to jednak jego gra była wtedy dla mnie
za subtelna i tym samym za bardzo
sentymentalna. Potem jakoś nim się
nie interesowałam i tylko słyszałam, że
ożenił się z Polką. Jak zobaczyłam, że
będzie grał w Katowicach i to Chopina,
bardzo chciałam skonfrontować swoje
wcześniejsze wrażenia.
I tu kolejne objawienie. Z rozmów
kuluarowych wiem, że nie tylko moje.
Wunder grał jak w ekstazie. Świetnie
technicznie, ale jednocześnie swoją grą potrafił wydobyć całe piękno
koncertu e-moll Chopina, z jego młodzieńczymi wzruszeniami i wrażliwością pierwszej miłości. Jeszcze bardziej
porwał mnie brawurowo wykonanym na bis wielkim polonezem, tak
lubianym przez pianistów i dlatego
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tak często przez nich grywanym (za
poloneza zdobył też w roku 2010 w
Warszawie nagrodę specjalną jury) .
Poloneza tego słuchałam od dziecka,
po raz pierwszy w wykonaniu Małcużyńskiego, ale nigdy mnie tak mocno
nie zachwycił. Zabrzmi to patetycznie,
ale była w tym Polska, szalona, pełna
pasji i zarazem tragiczna. Tak jak pełen
pasji jest Ingolf Wunder. Albo robi coś
z pasją albo nie robi wcale. Jako czterolatek grał na skrzypcach. Zainteresowanie nimi utracił w wieku 14 lat na rzecz
fortepianu. Szybko zdobył rozgłos, ale
potem rzucił fortepian na rzecz informatyki. Na szczęście dla nas do niego
wrócił. W roku 2008 jego nauczycielem
został Adam Harasiewicz, który nie tylko w sposób znakomity poprawił jego
technikę, ale też pogłębił wrażliwość i
zapewne nauczył historii Polski czasów
Chopina. Bo Ingolf Wunder jest też Romantykiem i kocha impresjonizm. Z
czasem zakochał się w Polce.
Pora na MET
W MET sezon artystyczny 2018/2019
jeszcze bardziej ciekawy. Na początek
sezonu ”Aida” Giuseppe Verdiego,
czyli szlagier operowy wszech czasów.
W nowej obsadzie, trochę odmłodzonej, ale dla uniknięcia ryzyka związanego z nowością, ze słynną i niezawodną
Anną Netrepko w roli tytułowej. Za
to w pozostałych rolach pierwszoplanowych, czyli Radamesa, zwycięskiego, acz niefortunnie zakochanego w
tytułowej bohaterce wodza Egipcjan
oraz Amneris, córce faraona z kolei nieszczęśliwie zakochanej w Radamesie,
wystąpili soliści stosunkowo młodzi i

dotąd jeszcze nieopatrzeni w MET, aczkolwiek znani już z innych operowych
scen świata, Litwin Aleksandrs Antonenko oraz znakomita Gruzinka Anita
Rachvelishvili .Widowisko w reżyserii
Sonji Frisell, jak nakazuje tradycja ociekało złotem i innymi atrakcjami jak np.
żywe zwierzęta, a zatem było efektowne i atrakcyjne dla widzów. Czy było
efektywne? Czy ja wiem? Netrepko
była jak zwykle bez zarzutu wokalnie
i aktorsko, a czasami nawet więcej niż
bez zarzutu, np. w chwilach wahania,
czy zdradzić kochanka. Jak powiedziała
w czasie przerwy w wywiadzie, chciała
wyjść ponad typowe dla tej bohaterki
biadolenie i nawet jej się udało pokazać: że Aida była nie tylko nieszczęśliwą, ale też silną kobietą. Antonenko,
obdarzony niezłym głosem, posiada
przede wszystkim świetne warunki fizyczne predysponujące go do takich
ról jak Otello czy Radames, czyli zwycięskich wodzów. Przygotowując się
do roli Radamesa, jak wyznał w wywiadzie, uznał, że jest to postać z pogranicza opery i komiksu, trochę bohater
trochę poeta. I tak to zagrał. Najciekawsza moim zdaniem była Gruzinka,
śpiewająca rolę Amneris, dobra i zła
jednocześnie, kochająca pierwszą miłością trochę rozpuszczonej jedynaczki,
przywiązana do Aidy i jednocześnie o
nią bardzo zazdrosna (i słusznie!/... Podobała mi się bardzo i wokalnie i interpretacyjnie i cieszę się, że ją niedługo
znowu zobaczę w Adrianie Lecouvreur, historii słynnej aktorki, z Anną
Netrebko w roli tytułowej i naszym
wspaniałym Piotrem Beczałą.
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Następną operą, którą zobaczyłam
w transmisji live z MET była rzadko
grywana ”Samson i Dalila” Camille Saint-Saensa, z Roberto Alagna w roli Samsona i Eliną Garanca w roli Dalili. Obydwoje to „stare
wygi operowe MET”, pisałam o nich
wielokrotnie na łamach naszego znakomitego magazynu. Obydwoje profesjonalni w najlepszym tego słowa
znaczeniu, przez co rozumiem piękny
(dar od Boga?), ale i znakomicie wyszkolony głos, talent i umiejętności
aktorskie, często urodę pasującą do
wykonywanej postaci i co dla mnie
bardzo ważne, umiejętność noszenia
kostiumu tak, żeby nie przeszkadzał w
wykonywanej (śpiewanej!!) roli i wręcz
był często częścią postaci. Obydwoje,
Garanca (Rumunka) i Alagna (pół Francuz pół Włoch, a ostatnio, jak sam deklaruje, dzięki małżeństwu z Aleksandrą Kurzak, trochę Polak), wszystkie
te umiejętności opanowali w sposób
znakomity. Garanca, ostatnio jak sama
oświadczyła w wywiadzie (wywiady
są na żywo przeprowadzane w przerwach spektaklu) z radością, po licznych rolach „spodenkowych”, o których pisałam, z przyjemnością ubrała
bogate i seksowne stroje filistyńskiej
uwodzicielki o której pisze Biblia. Jako
Dalila podobała mi się bardzo, bo była
nie tylko uwodzicielska, podstępna
i mściwa, ale też refleksyjna, dzięki czemu postać ta nabrała większej
wiarygodności. Spektakl był znakomity, tam gdzie trzeba wystawny, tam
gdzie trzeba wręcz ascetyczny, muzyka Saint-Saensa przepiękna i bar62

dzo dobrze korelująca z treścią opery,
przy tym subtelna i mocna zarazem.
Niech żałują ci, którzy tego nie widzieli. Może będą mieli tę możliwość w
letnich retransmisjach.
Marnie, czyli opera na która
przyszło niewielu widzów.
Ostatnią operą, którą obejrzałam
przed oddaniem do druku artykułu
było dzieło młodego (37 lat) współczesnego kompozytora amerykańskiego
Nico Muhly, który treść opery oparł
na thrillerze Alfreda Hitchcocka z 1964
roku, który z kolei inspirował się powieścią Winstona Grahama. Akcja zarówno
filmu, jak i opery toczy się w Anglii lat
50. dwudziestego wieku i tak wcześniejszy film jak i współczesna opera
powstały w koprodukcji amerykańsko-angielskiej, a role głównych bohaterów,
tzn. Marnie, posiadającej wiele osobowości i kolorów włosów, także kolorów tych samych płaszczy (kostiumy
Arianne Phillips są bardzo ważne,) jak
i jej męża Marka Rutlanda wykonali,
jak we wcześniejszym filmie, Amerykanka i Anglik. Chociaż zarówno Isabel
Leonard (mezzosopran), przepiękna,
znakomita i młoda Amerykanka, jak
i jej partner Christopher Maltman
(tenor) Anglik, w przeprowadzanych
z nimi wywiadach zarzekali się, że w
ogóle nie inspirowali ich bohaterowie
filmowi, to jednak Marnie nosiła słynną fryzurę ulubienicy Hitchcocka Tippi
Hedren, a Mark Rutland wyglądał jak
Sean Connery. Co w niczym widzom
nie przeszkadzało, a operę oglądało się
z zapartym tchem. Muzyka była piękna i idealnie zgrana z treścią opery, a
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współczesny czasom jej akcji chór konsekwentnie acz niezauważalnie posuwał akcję do przodu. Libretto wreszcie
było wiarygodne, a śpiew i gra aktorska
przepięknej bohaterki spowodowało, że
nie byliśmy zaskoczeni zakończeniem,
chociaż to Hitchcock. I znowu cieszę się,
że wspaniałą Isabel Leonard niebawem
znowu zobaczę, tym razem w Dialogach Karmelitanek Francisa Poulenca.
Muzyka a sprawa polska
Datę stulecia odzyskania przez nasz
kraj niepodległości obchodziliśmy
dziwnie, skłóceni politycznie, a połączeni kolorem biało-czerwonym. Tym,
co jednak na pewno nas w tych dniach
połączyło, szczególnie w Katowicach,
była Muzyka. Bowiem nasi Wielcy, bardziej i mniej znani koryfeusze muzyki
pokazali nam inną twarz, ciepłą i wzruszającą, nie tracąc przy tym nic ze swej
wielkości. Podam tylko dwa przykłady:
Fanfarę na niepodległość Krzysztofa Pendereckiego wykonaną w
dniu 11 listopada przez orkiestrę pod
przewodnictwem Michała Klauzy
oraz wykonaną też w NOSPR dwa dni
wcześniej Wierną Podróż – Msza za
Polskę, skomponowaną specjalnie na
tę uroczystość przez Roksanę Panufnik, córkę polskiego kompozytora
na emigracji w Anglii, Andrzeja Panufnika, mieszkającą w Birmingham. Tym
razem orkiestrę prowadził Aleksander
Liebreich. Wcześniej wykonano Sinfonię sacra Andrzeja Panufnika.
Dawno nic mnie tak nie wzruszyło i
nie porwało jednocześnie, jak kompozycja Roksany Panufnik tym bardziej,
że poznałam historię jej powstania.

Tytuł utworu pochodzi z wiersza Ryszarda Krynickiego, którego treść, jak i
wiersze 5 innych poetów z okresu 100
lecia naszej niepodległości, mówi o
naszej skomplikowanej historii. Duch
tej Historii, romantycznej i tragicznej
zarazem zawarty jest np. w wierszach
Marii Pawlikowskiej, Zbigniewa Herberta czy też noblistów, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. A także
krakowskiego poety Leszka Długosza. Niezwykle ważny w tego rodzaju
kompozycjach chór śpiewa częściowo
po polsku, a częściowo po angielsku,
opierając się na chorale gregoriańskim a także na polskim folklorze,
szczególnie z okolic Rzeszowa. Efekt
znakomity, historia Polski prawdziwa i
wzruszająca a jednocześnie pokazana
bez zbytniego patosu. W czasie pracy kompozytorka konsultowała się z
ówczesną dyrektorką NOSPR Joanną
Wnuk-Nazarową, która obecnie, na
emeryturze, zamierza poświęcić się
kompozycji.
I wreszcie koniec
Artykuł będzie do przeczytania ”na
łamach..” dopiero w grudniu, dlatego
już teraz składam serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne, zachęcając
do odwiedzania NOSPR, Filharmonii i
kina Kosmos w Katowicach z transmisjami z MET w HD. Będą ciekawe jak np.
transmisja opery Carmen Bizeta, w której zobaczymy po raz pierwszy razem
Aleksandrę Kurzak i Roberta Alagnę.
Bo muzyka daje nam piękno,
które nie pozwala pogrążyć się w
rozpaczy i niepewności jutra.
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Dlaczego Pakistan?
r.pr. Bożena Cyrol

ście tym znajduje się najważniejszy
obiekt kultu Sikhów – Złota Świątynia,
zwana Darbar Sahib (Dwór Pana) lub
Harmandir (Świątynia Boża) położona na wyspie pośrodku Ambit Sarovar
– Jeziora Boskiego Nektaru, zwanego
też Jeziorem Nieśmiertelności, w której
przechowywany jest oryginał świętej
księgi Sikhów, która jest od dnia załoBardzo często urlop, wycieczka, wy- żenia miasta w 1577 roku do dnia dziprawa planowane są bardzo długo. siejszego odczytywana bez przerwy
Dociera do nas jakaś informacja, prze- w dzień i w nocy przez zmieniających
czytamy ciekawy tekst, obejrzymy inte- się co dwie godziny kapłanów. W 1803
resujący film np. na Canal+ Discovery roku świątynia została pokryta cienką,
i zaczynamy myśleć, zastanawiać się, pozłacaną blachą.
marzyć o tym, by zobaczyć to o czym
czytaliśmy lub widzieliśmy. Wtedy szukamy gotowych ofert, ale częściej zaczynamy planować wyjazd. Tak było
w przypadku planowanego wyjazdu
do Kaszmiru i Ladakhu w Indiach. Zostało wysłane zapytanie do biura, które
już kilka razy przygotowywało nasze
wyprawy.
Otrzymaliśmy wstępną ofertę. Analiza doprowadziła do pomysłu poszerzenia otrzymanej oferty o dodatkowe
Sikhizm to religia powstała w XV
miejsce, które chcemy zobaczyć. Sko- wieku w Indiach w prowincji Pendżab.
ro z Delhi polecimy na północ Indii to Religia ta jest przeciwna wojnom o podprzecież po drodze może być miejsco- łożu wyznaniowym. Nie chce dzielić
wość Amritsar.
ludzi na muzułmanów, hinduistów,
Zgodnie z informacjami z Wikipedii chrześcijan itp. Uważa, że Boga można
Amritsar (Sadzawka Nektaru Nieśmier- czcić, nazywając go Allahem, Jahwe,
telności) jest miastem w północno-za- Kryszną, czy też inaczej. Sikhizm jest
chodnich Indiach, w stanie Pendżab, częściowo syntezą elementów islamu
w pobliżu granicy z Pakistanem. W mie- i hinduizmu (przykład synkretyzmu
64

KLUB PODRÓŻNIKA

religijnego). Z islamu pochodzi obraz
Boga jako nieposiadającego wizerunku
ani wcieleń, mającego natomiast z hinduizmu „miliony imion”. Z hinduizmu
wywodzą się także praktyki medytacyjne, wiara w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez
medytację prowadzącą do oświecenia,
wiara w reinkarnację i wreszcie wiele
innych, zewnętrznych przejawów kultu.
Sikhizm jest religią wymagającą od
swoich wyznawców szczegółowego
przestrzegania zasad moralności, diety
i sposobu ubierania się. Ważnymi punktami etyki sikhizmu są: wymóg samodzielnego utrzymywania się z uczciwej
pracy, wzajemnego wspierania się i służby dla całej społeczności oraz równości
wszystkich wyznawców. Sikhizm nie posiada ścisłej liturgii, a aktywność religijna koncentruje się na czytaniu świętej
księgi – codziennym, osobistym, grupowym, odbywanym w domach modlitwy
i wreszcie uroczystym, nieprzerwanym,
publicznym czytaniu całej świętej księgi
przynajmniej raz do roku.
Trzeba działać, mail do biura z informacją, jednocześnie zapytaniem i prośbą o zmianę oferty i dodanie przelotu
do Amritsar, rezerwacji hotelu i zorganizowanie przewodnika. Z biura otrzymujemy akceptację naszego pomysłu.
Nasze oczekiwania znalazły się w nowej ofercie.
Nie bylibyśmy jednak sobą, gdyby
na tym się skończyło. Przecież Amritsar,
jak wynika z mapy, znajduje się około
20 km od granicy z Pakistanem, a jak
wynika z informacji z Internetu w tym
miejscu funkcjonuje jedyne lądowe

(piesze) przejście graniczne pomiędzy
Indiami i Pakistanem. O tym przejściu
granicznym w Internecie jest wiele niezwykle ciekawych informacji. Trzeba to
zobaczyć.
Czy oprócz tego miejsca jest jeszcze
coś ciekawego po pakistańskiej stronie
granicy? Oczywiście miasto Lahore,
z wieloma zabytkami wpisanymi na
listę UNESCO. I w taki właśnie sposób
pojawia się pomysł podróży do Pakistanu. Nie rodził się długo, po przemyśleniach i nie był wynikiem realizacji
wcześniejszych marzeń. Powstał nagle,
ale natychmiast zostały podjęte działania zmierzające do jego realizacji.
Kolejne zapytanie skierowane do
biura. Mamy nowy pomysł, chcemy
polecieć do Pakistanu czy jest to możliwe? Tak, ale nie załatwiamy wizy, bo konieczne jest zaproszenie. Szukamy rozwiązania problemu. Znamy kogoś kto
zna adwokata z Islamabadu, może on
mógłby nas zaprosić do Pakistanu. Niestety są jednak jakieś problemy. Przede
wszystkim bierzemy pod uwagę to, że
Pakistan uważany jest za kraj niebezpieczny, zdarzają się tam ataki terrorystyczne i szczególnie niedobre relacje
występują w stosunkach z Indiami. Te
dwa kraje od czasu II wojny światowej
są w ciągłym delikatnie mówiąc „sporze”, co jakiś czas dochodziło do działań
wojennych. W tym momencie jest spokój. Zakładamy, że możemy jechać.
Jest pomysł na rozwiązanie problemu wizy. Jeżeli Lahore jest miastem
z licznymi zabytkami to muszą tam
przyjeżdżać jacyś turyści, to jest oczywiste, że działają jakieś biura podróży,
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hotele są, bo możemy zrobić rezerwację na Booking.com, loty też są np.
z Dubaju do Lahore. Zwracamy się do
biura z prośbą o znalezienie agencji
świadczącej usługi dla turystów, która zorganizuje nasz pobyt w Pakistanie, w tym hotel, program i oczywiście wizę. Za kilka dni jest odpowiedź.
Agencja z Lahore przesyła swoją ofertę,
która uwzględnia nasze propozycje dotyczące hotelu i programu zwiedzania,
ale przede wszystkim jest do niej dołączone pismo do Konsulatu Pakistanu
w Warszawie w sprawie wizy. Z treści
tego pisma wynika, że agencja organizuje pobyt dwóch osób w Lahore. Jest
informacja o zarezerwowanym hotelu,
opisany cały program i wskazane osoby,
które będą sprawowały nad nami opiekę w czasie pobytu z oświadczeniem,
że biorą odpowiedzialność za wszystko
co jest związane z naszym udziałem
w organizowanej dla nas imprezie. Wypełnienie wniosków wizowych to bardziej skomplikowane zadanie niż by się
wydawało. Bardzo, bardzo wiele pytań,
bardzo szczegółowych np. informacje
dotyczące danych osobowych z danymi rodziców. W naszym przypadku,
w związku z wieloma podróżami do
różnych krajów odpowiedzi na pytania
o wyjazdy w ostatnich 10 latach z datami wyjazdów, kiedy w formularzu jest
mało miejsca sprawiało dużo kłopotu.
Tym bardziej, że każdy błąd, pominięcie jakiejś rubryki może zakończyć się
odmową wydania wizy, a już dokonaliśmy rezerwacji lotu i uiściliśmy część
opłaty za imprezę. Byłoby szkoda, gdyby nie udało się uzyskać wizy.
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Na szczęście wizy mamy. Teraz formalności dotyczące dalszej podróży
do Indii. Zakładamy, że będzie łatwiej.
Nasza podróż to lot Warszawa – Dubaj
do Lahore. Kilka dni w Lahore. Przekroczenie granicy przez lądowe przejście
graniczne pomiędzy Pakistanem, a Indiami w Wagah, Amritsar i dalej Kaszmir i Ladakh.
Dlaczego Pakistan? Bo tak wyszło,
tak się ułożyło, tak chcieliśmy, udało się
wszystko zorganizować.
Czas zacząć przygotowania. Kierując
się wskazówkami z Internetu wiemy, że
ubiór w Pakistanie jest bardzo ważny.
Ludzie nie odkrywają ciała i noszenie
skąpych ubrań jest źle postrzegane.
U mężczyzn konieczne są długie spodnie, dopuszczalne są koszulki z krótkim
rękawem. W przypadku kobiety konieczne są długie spodnie, bluzki z długim rękawem i najlepiej chustka na
głowie. Długie spodnie mamy, koszule,
bluzki, na wszelki wypadek długie do
kolan, też. Buty łatwe do zdejmowania,
bo oczywiście do meczetów, a czasem
i innych miejsc trzeba przed wejściem
je zdejmować. Szal w plecaku przygotowany, gdyby się okazało, że kobieta
bez nakrycia głowy to zgroza wołająca o pomstę do nieba, a takiej sytuacji
oczywiście nie chcemy wywoływać. Co
do zachowania: kobiety powinny zachowywać się powściągliwie i z umiarkowaną otwartością w stosunku do
mężczyzn, nie powinny odpowiadać
na ulicy nieznajomym mężczyznom.
Do tego można się dostosować.
Na lotnisku w Lahore czekają na
nas młody, przystojny przewodnik

KLUB PODRÓŻNIKA

trum miasta i do tego starego ze starą
ciasną zabudową, z wieloma sklepikami
i marketami. Ruch, szum, trzeba uważać
na motorki i motoriksze. Jest czysto.
Wzbudzamy zainteresowanie. Ludzie patrzą na nas z ciekawością. Na
lotnisku z samolotu wysiadło około 10
osób o jaśniejszej skórze, mało opaloi trochę starszy i mniej przystojny kie- nej i nie wyglądali na turystów. Tego
rowca, obaj sympatyczni i uśmiech- nie wiemy, ale może nieczęsto bywanięci. Miły początek.
ją tu turyści. Mijający nas przechodnie
W hotelu lobby i recepcja z wielkim uśmiechają się nawet częstują nas na
przepychem, wszystko w złocie, a po- ulicy plackami naan (płaski chleb drożkoje na poziomie takim jak w ofercie, dżowy z białej mąki, w kształcie dużej
bez zastrzeżeń.
kropli, pieczony w specjalnym, gliniaLahore to miasto we wschod- nym piecu w kształcie dzbana – tannim Pakistanie, stolica prowincji Pen- door, używanym w Indiach oraz innych
dżab, na zachodnim przedgórzu Hi- regionach południowej Azji).
malajów, w pobliżu granicy z Indiami.
Chcą się z nami fotografować. ZaDrugie po Karaczi miasto kraju, główny praszają do wspólnych selfie. Czujemy
ośrodek gospodarki Pendżabu. W 2017 się jak wśród starych znajomych. Kiedy
roku liczyło ponad 11,1 mln mieszkańców. Dla nas jednak najważniejsze jest
to, że w tym mieście można zobaczyć
wiele zabytków, w tym wpisanych na
listę UNESCO.
Zaczynamy zwiedzanie. Po mieście
poruszamy się samochodem. Na ulicach tłoczno. W pobliżu zabytków na
ulicach szczególny tłok, bo to samo cenpodchodzą kobiety przewodnik nie widzi problemu, jednak kiedy pojawiają
się mężczyźni jednoznacznie zabrania
fotografowania, nawet nie zezwala na
podchodzenie. Jest trochę gorąco, ale
nie wybieraliśmy się na Grenlandię.
Chodzimy po starym mieście i zwiedzamy zabytki. Przez bramę (Brama
Delhi, prowadząca do starego miasta,
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Łaźnia Shahi (Łaźnia Wazir Khan), która
została zbudowana w Lahore w 1635
roku, przez naczelnego lekarza na
dworze Mogołów. Na zewnątrz nie robi
żadnego wrażenia, wewnątrz można
podziwiać wyjątkowo piękne freski,
które dzięki pomocy różnych krajów,
szczególnie Norwegii, zostały znakomicie odrestaurowane.
która została pierwotnie zbudowana
w okresie Mogołów i była główną bramą do Lahore, a jej drzwi były zamykane co wieczór) wchodzimy na stare
miasto. Brama ta jest jedną z sześciu historycznych bram Walled City of Lahore w Pakistanie. Walled City of Lahore,
znane również jako Old City, tworzy historyczne centrum Lahore. Zostało założone około 1000 roku n.e. w zachodniej części miasta otoczonego murem.
Walled City zyskało na znaczeniu po
tym, jak zostało wybrane na stolicę Mogołów, co zaowocowało budową fortu
Lahore. Niektóre z najbardziej znanych
budowli Lahore znajdują się w Walled
City, bogato zdobiony meczet Wazir
Khan, masywny meczet Badshahi i łaźnia Shahi. Bardzo interesującym zabytkiem reprezentującym styl perski jest
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Naszym zdaniem perłą w Lahore jest
XVII-wieczny Meczet Wazir Khan. Jego
budowa rozpoczęła się w 1634 roku,
a zakończyła w 1641 roku. Uważany za
najbardziej bogato zdobiony meczet
z czasów dynastii Mughal. Słynie z płytek
ceramicznych znanych kashi-kari, a także
z wyszukanych fresków. Niemal każda
powierzchnia meczetu jest bogato zdobiona. Fasada portalu wejściowego jest
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ozdobiona skomplikowanymi ozdobami
z płytek i kaligrafią zawierającą wersety
Koranu, wersetami słów proroka Mahometa, modlitwami o Proroka i kaligraficznymi insygniami. Napisy przy portalu
wejściowym zawierają bardzo interesującą treść:
„Wszystkim, którzy zwracają się do
Qibli (przypis autora: w kierunku Mekki)
w modlitwie, niech te drzwi pozostaną
szeroko otwarte z dobrobytem aż do
dnia zmartwychwstania” oraz „Wszystko, co zasiejemy w tym świecie, będziemy zbierać w następnym. Połóżcie dobrą
podstawę w tym życiu, ponieważ każdy
musi przejść przez tę bramę do Raju”.
Centralna część sali modlitewnej
zwieńczona jest 31-metrową kopułą
o średnicy około 7 m spoczywającą na
czterech łukach. Dojście do portalu wej-

ściowego wymaga przejścia przez bardzo duży dziedziniec, który trzeba pokonać boso, ponieważ buty trzeba zostawić
wcześniej. Parzy, są rozłożone chodniki,
które są polewane wodą, mimo wszystko
parzy. Jednak to co można zobaczyć było
tego warte. Przepiękne mozaiki i freski,
wyjątkowo piękne.
Fort Lahore to cytadela na północnym krańcu Murowanego Miasta Lahore, rozciągająca się na powierzchni większej niż 20 hektarów.
Zawiera 21 godnych uwagi zabytków. Obejrzenie ich wszystkich to
klika godzin spaceru, ale niektóre są
wyjątkowo interesujące np. Brama
Alamigiri, pawilon Naulakha z białego marmuru z łukowatym dachem,
„pałac luster” bogato zdobiony mnóstwem szklanych płytek.
Na wyjątkową uwagę zasługuje największy i najnowszy z wielkich meczetów cesarskich z ery Mogołów, który
jest drugim co do wielkości meczetem
w Pakistanie. Meczet Badshahi z czasów dynastii Mughal zbudowany w latach 1671-73 jest ważnym przykładem
architektury Mughal, z zewnątrz jest
ozdobiony rzeźbionym czerwonym
piaskowcem z marmurowymi zdobie-
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niami. Meczet jest obecnie powszechnie uważany za jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w Lahore.
W czasie naszej wizyty w meczecie trwają modlitwy. Stajemy z boku
możemy obserwować i fotografować.
Nie wymaga się ode mnie nakrycia
głowy i nikt nie reaguje na obecność
kobiety w głównej części meczetu,
w której modlą się mężczyźni. Biorący udział w modlitwie stoją w jednym
rzędzie i jak na komendę, karnie jak
w wojsku klękają, pochylają się dotykając czołem podłogi, wstają i powtarzają te czynności. Ciekawy widok,
z zainteresowaniem bierzemy bierny
udział w modlitwie. Mieliśmy okazje
wielokrotnie zwiedzać meczety, ale
często nie odbywały się wtedy modlitwy, albo w meczecie byli tylko mężczyźni, kobiety pozostawały w miejscu dla nich przeznaczonym.

Okazuje się, że nie zawsze przekonanie o bardzo surowych zasadach
obowiązujących w danym kraju potwierdza się w rzeczywistości. Zdecydowanie bardziej rygorystyczne
zasady obowiązywały np. w Indonezji. Miejsce, dla którego także przyjechaliśmy do Pakistanu, a w zasadzie
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wydarzenie, to ceremonia na granicy
pomiędzy Pakistanem a Indiami.
Każdego dnia o zachodzie słońca
począwszy od 1959 roku na granicy Wagah odbywa się ceremonia opuszczania
flagi. Jedziemy tam dużo wcześniej, nie
pytamy dlaczego, bo zakładamy, że tak
trzeba, żeby zdążyć na czas. Im bliżej
tego miejsca samochodów przybywa,
w końcu jedziemy w korku. Poboczem
podążają tłumy udające się w tym samym kierunku. Przy drodze można
się zatrzymać i coś zjeść, bo znajdują
się kramy i „bary” z jedzeniem. Co jakiś
czas jesteśmy zatrzymywani i kontrolowani przez funkcjonariuszy policji
i prawdopodobnie ochrony granicznej. Sprawdzają paszporty.
Dojeżdżamy do parkingu. W tym
miejscu musimy się przesiąść do rodzaju kolejki takiej jakie jeżdżą w naszych wypoczynkowych miastach
i są atrakcją dla dzieci. Ale „kolejką”
nie możemy dojechać do celu podróży. Tam trzeba dojść. Jest to spora odległość, ale nie stanowi to dla
nas problemu. Co jakiś czas jesteśmy kontrolowani, osobno kobiety
i mężczyźni, bo to nie tylko kontrole dokumentów, ale też bagażu
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i sprawdzanie przy użyciu urządzeń
do wykrywania, prawdopodobnie
wszystkiego. Dajemy radę.
Docieramy do miejsca ceremonii.
Po obu stronach drogi prowadzącej
do granicy, do bramy, która zostanie na
noc zamknięta po opuszczeniu flagi,
a otwarta rano około godziny dziewią-

tej znajduje się widownia. Wiele rzędów plastikowych siedzeń. Kierujemy
się do miejsca, które nam wskazano,
ale zmieniliśmy te miejsca na lepsze
mimo delikatnych protestów przewodnika, popierał nas kierowca. Ludzi przybywa, wydaje się było ich klika tysięcy.
Z głośników ryczy muzyka marszowa,
patriotyczna. Na drodze pojawiają się co
jakiś czas pakistańscy żołnierze. Wszyscy
wysocy, ubrani w ciekawe czarne mundury z czerwonymi ozdobami. Na gło-

wach mają interesujące nakrycia głowy
z rodzajem pióropusza. Przechadzają się,
przybyli na ceremonię mogą się z nimi
fotografować, ale przewodnik daje do
zrozumienia, że my nie.
Na drodze pojawia się młody człowiek ubrany w typowe pakistańskie
ubranie w kolorach flagi pakistańskiej.
Tańczy i śpiewa, chwyta się za serce, zaciska pięść i wygraża w stronę Indii, co
może oznaczać tylko jedno pieśni są
patriotyczne. Po nim na drodze pojawia
się człowiek bez jednej nogi, weteran
z flagą. Tańczy, odrzuca kulę, dalej tańczy, tak jak poprzednik zagrzewa tłumy.
Nawet teraz po przemyśleniach trudno
powiedzieć jakie to zrobiło na nas wrażenie, szczególnie że na drogę wbiegały
dzieci i dawały mu pieniądze, a dorośli
robili im wspólne zdjęcia. Muzyka ciągle gra, wszystko dzieje się na zmianę
wchodzą na drogę żołnierze, potem
śpiewający chłopak i weteran. Tyle, że
żołnierze już nie przechadzają się, ale
większymi lub mniejszymi grupami zaczynają maszerować, z tym że maszerują razem w jednym szyku, ale najczęściej
indywidualnie. Stawiają dziwne kroki
unosząc nogi bardzo wysoko, w bardzo
różnym stylu i tempie, ale zawsze bardzo
energicznie. Robią groźne miny, uniesione ręce z zaciśniętymi pięściami kierują
w stronę Indii. Żeby to sobie wyobrazić
można przypomnieć sobie skecz Monty
Pythona Ministerstwo Głupich Kroków,
dla którego ta ceremonia mogła być
znakomitą inspiracją.
Nie widzimy dokładnie co dzieje
się po stronie indyjskiej, bo na granicy
znajduje się gęste ogrodzenie również
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z drutu kolczastego, ale prawdopodobnie ceremonia niewiele różni się od tej
po pakistańskiej stronie granicy. Widzimy żołnierzy w piaskowych mundurach
z czerwonymi ozdobami także w ciekawych nakryciach głowy. Również maszerują. Oglądających są tłumy. Następuje
kulminacyjny punkt ceremonii. Jeszcze
klika dziwacznych kroków żołnierzy
i nadchodzi moment kiedy pakistańscy
i indyjscy żołnierze podają sobie dłonie.
Uściski są krótkie, energiczne. Następuje
opuszczenie flag po obu stronach granicy. Żołnierze składają flagi. Graniczna
metalowa brama się zamyka.
Tłumy się rozchodzą. Jeszcze trochę
zdjęć. Za bramą bardziej wierzący modlą się na dywanikach rozłożonych na
trawie. My udajemy się do samochodu
i jedziemy na kolację do wyszukanej
w Internecie, podobno jednej z bardziej
interesujących, restauracji w Lahore. Restauracja jest bardzo klimatyczna, artystyczna. Nasz zarezerwowany stolik jest
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na dachu z widokiem na stare Lahore.
Widok wyjątkowy na pięknie oświetlone stare Lahore. Jedzenie średnie, ale to
nie był nasz cel podróży.
Następnego dnia po śniadaniu udajemy się na granicę, bo już opuszczamy
Pakistan. Ta sama droga do parkingu,
ale teraz przewodnik i kierowca zostawiają nas samych. Znowu jedziemy
„kolejką”. Znowu przechodzimy liczne
kontrole, ale tylko dokumentów. Na
granicy kontrola. Nasze bagaże muszą
być przewożone na wózkach przez
bagażowych. Są kontrolowane przez
wyszkolone psy. Docieramy do metalowej bramy. Po drugiej stronie kontrole indyjskie, również z udziałem psów,
przejazd do kontroli granicznej. Sprawdzanie dokumentów. Przekroczyliśmy
granicę. Jedziemy do Amritsar.
Jaka jest odpowiedź na zadane na
początku pytanie? Dlaczego Pakistan?
Odpowiedź jest prosta. Właśnie dlatego.
Bożena Cyrol

SPORT

Kolorowo
i na sportowo !!!
r.pr. Piotr Zarzecki

Październik mieni się kolorami jesieni, ale w tym roku lato nie dało szybko
ustąpić sobie miejsca! W naszym terminarzu sportowym również było barwnie i ciekawie.
Najpierw w sobotę 20.10.2018 r.
w Gliwicach na Jasnej rozegraliśmy
IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki
o Puchar Dziekana OIRP w Katowicach oraz V Squashowe Mistrzostwa
Śląska Prawników. W turnieju koszykówki brało udział 5 drużyn reprezentujących: OIRP w Katowicach,
OIRP w Krakowie, Izbę Notarialną
w Katowicach, OIRP w Łodzi i ORA
w Katowicach. Jak zwykle gospodarze okazali się bardzo gościnni i ustąpili miejsca na podium drużynom
przyjezdnym.
Pierwsze miejsce zajęła OIRP
z Krakowa, drugie – grająca coraz lepiej drużyna OIRP z Łodzi, a trzecie
– po zaciętym pojedynku z ORA Katowice – Izba Notarialna z Katowic.
Należy zauważyć, iż co roku pojawiają się u nas nowe teamy, które
pokazują, iż potrafią bardzo dobrze
grać w koszykówkę i są zdolne zamieszać w ostatecznej klasyfikacji
turniejowej. W zeszłym roku byli to
reprezentanci OIRP z Łodzi, a teraz
Izba Notarialna z Katowic.

Równocześnie na tym samym
obiekcie odbywały się V Squashowe
Mistrzostwa Śląska Prawników. Jak
zwykle poziom rozgrywek był bardzo wysoki, a turniej zaliczony został do kat. C. w rankingu Polskiego
Związku Squasha.
Zacięta rywalizacja zakończyła się
następującymi wynikami:
1 miejsce – Szymon Horzela
2 miejsce – Michał Mucha
3 miejsce – Tomasz Nowak
4 miejsce – Bartłomiej Staneczek.
Panowie z podium reprezentowali wysoki poziom technicznych
zagrań i pojedynki były interesujące
i pełne emocji.
Następnego dnia spotkaliśmy się
w Paprocanach. Tegoroczna edycja
Perły Paprocan miała tym razem numer
XXX. Nasze Zawody Biegowe i Nordic
Walking o Puchar Dziekana OIRP w Katowicach przyciągnęły ponownie stałych bywalców, ale także nowe twarze,
co daje nadzieję na liczniejszy udział
radców prawnych i prawników w tej
imprezie. Na zawody zapisało się kilkudziesięciu przedstawicieli naszego zawodu oraz kilku z innych branży, prawniczych. Choć zapowiadano załamanie
pogodowe, to jedynie na początku
imprezy lekko popadało, a później do
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końca biegu nie spadła już ani jedna
kropla deszczu. Po zakończeniu biegu zawodnicy spotkali się w kawiarni
Promenada, by porozmawiać o przebiegu rywalizacji i doświadczeniach
z innych imprez sportowych.
Jak zwykle odwiedzili nas już stali
uczestnicy tych zawodów, a mianowicie radca prawny Wadim Procko
z OIRP z Kielc oraz prawnik Wiesław
Gocałek, obaj wielbiciele nordic walking. Z przedstawicieli samorządu
reprezentujących wytrawnych biegaczy ponownie pojawili się radca
prawny Tomasz Biel wraz z Dagmarą
Kaczor (z jednej kancelarii), a także
Arkadiusz Marecki, Mateusz Nowak
i Szymon Botor.
Wyniki w biegach – kat. radcowie
prawni – na poszczególnych dystansach są następujące:
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42 km: 1 miejsce – Tomasz Biel,
35 km: 1 miejsce – Szymon Botor,
28 km: 1 miejsce – Arkadiusz Marecki
21 km: 1 miejsce – Łukasz Iwański, 2 m.
– Mateusz Nowak, 3 m. – Agnieszka
Binasik,
14 km: 1 miejsce –Jarosław Wawrowski
7 km: 1 miejsce – Magdalena Stachura,
2 miejsce – Piotr Zarzecki.
Kategoria nordic walking:
– radcowie prawni: 1 miejsce Wadim Procko – 21 km
– prawnicy: 1 miejsce Wacław Gocałek.
Wszystkim uczestnikom naszych
imprez sportowych gratulujemy
wyników i zapraszamy ponownie
w przyszłym roku do sportowej rywalizacji!!!
Piotr Zarzecki
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