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radca prawny Ryszard Ostrowski
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach

Obecny numer naszego kwartalnika dotrze do Państwa bezpośrednio przed
świętami Bożego Narodzenia i przed Nowym 2020 Rokiem. Niechaj mi będzie
zatem wolno złożyć wszystkim radcom prawnym naszej Izby i Ich osobom
najbliższym najserdeczniejsze życzenia wszystkiego co najlepsze zarówno na
czas świąteczny, jak i na cały 2020 rok.
Rok 2020 dla samorządu radców prawnych będzie rokiem ważnym. To
ostatni rok kadencji obecnych władz samorządu zarówno na szczeblu naszej
Izby, jak i na szczeblu krajowym. Na przełomie maja i czerwca roku przyszłego
odbędą się zebrania rejonowe, na których będziecie Państwo wybierali swoich delegatów na kolejne cztery lata. O miejscu i terminie zostaniecie Państwo
powiadomieni. Państwa udział w tych zebraniach pozwala mieć realny wpływ
na wybór osób, które o samorządzie i sprawach radców prawnych będą decydowały w Waszym imieniu. Pomijając fakt, iż jest to nasza powinność, apeluję
o udział w tych zebraniach, na których istnieje również poza aspektem wyborczym możliwość porozmawiania o sprawach nurtujących radców prawnych.
Z kolei na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych powinniśmy być świadkami
ciekawych dyskusji. Czy zmieniać regulacje związane z etyką radcy prawnego,
czy dopuścić wykonywanie zawodu w formie spółek kapitałowych, czy zbliżyć
informowanie o wykonywaniu zawodu do reklamy to tematy, które mogą na
zjeździe wypłynąć.
Ostatnie tygodnie w naszej Izbie to czas niespotykanego zainteresowania
szkoleniami organizowanymi przez Izbę. Ma to bezpośredni związek z dużą
nowelizacją kpc, która wzbudziła tak duże zainteresowanie, że zarówno szkolenia wyjazdowe jak i przeprowadzane zwyczajowo w Katowicach gromadziły
100-procentową frekwencję. Uaktywniły się również nasze rejony przeprowadzając szkolenia w Bielsku-Białej, Bytomiu, Tychach czy Rybniku. Szkolenia te
będziemy kontynuowali, a zainteresowanym polecam również organizowane
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szkolenie na Uniwersytecie Śląskim w dniu 14.12.2019 r., czy też lekturę komentarzy do nowelizacji zamieszczoną na stronach Krajowej Rady Radców Prawnych.
Niewątpliwie zmuszeni do udziału w tych szkoleniach nie będziemy mieli problemu ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości punktów szkoleniowych mając
na względzie, iż 2020 rok jest ostatnim rokiem trzyletniego cyklu szkoleniowego, w którym to cyklu każdy z nas winien zgromadzić 40 punktów.
We wrześniu ponad setka osób zdała pozytywnie egzamin wstępny na aplikację radcowską. Poziom zdawalności w naszej izbie jeden z najwyższych w kraju świadczy o dobrym przygotowaniu zdających i dobrym systemie kształcenia
na wydziale prawa naszego uniwersytetu.
Na początku listopada odbyliśmy losowania radców prawnych zainteresowanych świadczeniem pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej. Zainteresowanie radców prawnych, podobne jak w latach ubiegłych
było duże, a zwrócić uwagę należy na większe możliwości świadczenia tej
pomocy przez radców prawnych mediatorów, których udział w tym obszarze
przewidziała nowelizacja ustawy.
Ze spraw nas dotyczących chciałbym Państwu zasygnalizować, iż zgodnie
z decyzją Krajowej Rady Radców Prawnych dokonujemy zmiany ubezpieczyciela, który ubezpiecza radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego wynikającego z ustawy. Przez kolejne trzy
lata miejsce PZU zajmuje AXA. Wysokość składki nie ulegnie zmianie, zwiększa
się suma ubezpieczenia do 110.000 Euro co do zasady. Zmieni się także sposób ubezpieczania pozwalając na większą aktywność tych radców prawnych,
którzy w ramach obowiązkowego ubezpieczenia wybrać będą chcieli inne opcje. O szczegółach będziemy Państwa informowali na bieżąco, gdyż w chwili
pisania do Państwa jesteśmy w fazie finalizacji negocjacji umowy z nowym
ubezpieczycielem.
Okres świąteczny to czas, gdy częściej niż na co dzień myśli kierujemy ku
najbliższym. Mam nadzieję, że oferta skierowana do dzieci radców prawnych
(„Mikołaj”!...) spotka się z Państwa uznaniem i zainteresowaniem. Polecam Państwu również gorąco przygotowaną ofertę dla radców prawnych w zakresie
spektakli teatralnych, czy tez koncertów w Filharmonii Śląskiej.
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Koleżanki i Koledzy!
Urodził się w Ghent (Belgia) 20 listopada 1841 roku i po
raz kolejny wygrał w Polsce wybory parlamentarne. Nazywa
się Victor D’Hondt; nieźle jak na 178-letniego staruszka. To
on sprawił, że znów wyborcza mniejszość będzie dysponować sejmową większością. Wypracowane w toku dziejów
znaczenia pojęć tracą na znaczeniu: wszak podstawowa
definicja demokracji mówi o formie rządów, których źródło
władzy stanowi wola większości obywateli. To się w Polsce
nie sprawdza. Większość obywateli nie chce tej władzy (netto, ponad 2 miliony wyborców), a ona jest. Po raz kolejny
zresztą. Gdyby mandaty rozdawał André Sainte-Laguë (ur.
20 kwietnia 1882 w Saint-Martin-Curton) mielibyśmy dzisiaj, i wcześniej, innego
premiera. Jakie to względne!... No, Einstein po prostu. A przecież Konstytucja Najjaśniejszej w art. 96 ust.2 stanowi, że wybory mają być proporcjonalne, czyli wyrażać
taką zależność między dwiema zmiennymi wielkościami x i y, w której iloraz tych
wielkości jest stały (x/y = const), pozwalającego wyliczyć jedną z nich w zależności
od drugiej. U nas się nie wylicza. Zatem władza w Polsce zarówno konstytucyjnie,
jak i matematycznie żadną władzą demokratyczną nie jest i choćby nawet wszystkie osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, mieszkańcy wsi, osobnicy z mózgami zeżartymi nienawiścią, tudzież zaczadzeni w inny sposób wszelkiej
maści beneficjenci transferów socjalnych twierdzili inaczej, nie zmieni to faktu, że
pomniki onemu świętemu Victorowi powinni stawiać w każdym sołectwie położonym na wschód od Wisły, obszar okolony Pilicą doliczając1. Bowiem ogląd mapy
wyborczej jednoznacznie wskazuje na to, że o wynikach wyborów w Polsce decyduje zabór rosyjski i austriacki pospołu, a władzę wybierają i życie urządzają nam ci
głównie, którzy wytwarzają 2,6% dochodu narodowego2.
A teraz w ślad za Paulem Goodmanem zadajmy im pytanie: I oto twoja strona zwyciężyła, zatem żyjesz w społeczeństwie którego zawsze pragnąłeś, i jak
teraz będziesz żył? Okazałeś wdzięczność za rozdawnictwo socjalne, posłuszny
i głuchy brniesz przez ustrojową ruinę własnego państwa, ale te pieniądze, które dostałeś i na które nie zapracowałeś, wraz z innymi rozpaczliwie dla utrzymania władzy rozdawanymi darami pochłaniają tak ogromne zasoby budżetu, że
twoje państwo usycha. Pewnie, teraz to masz w głębokim w poważaniu, póki
kasa się zgadza, ale kiedy zachorujesz lub zachorują twoi, coraz starszy ojciec
Koniecznie należy zakazać badania i ogłaszania korelacji między niskim poziomem wykształcenia a czymkolwiek. Bo to obraża. (Prof. dr hab. Wojciech Sadurski)
2
Udział rolnictwa w PKB Polski wg Eurostat
1
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lub matka, to wielce prawdopodobne, że znajdą się w grupie tych 30 tysięcy
polskich pacjentów, którzy co roku nie dożywają wizyty u specjalisty, bo umrą
w kolejkach. Powiedzą ci: z chytrości umierają, nie zapłacili, przecież rodzina
dostała 500+, mogli. To się nazywa prywatyzacja, służby zdrowia, ale także edukacji, wszak twoje dziecko nie musi kończyć lekcji późnym wieczorem na trzeciej zmianie, przecież dostałeś kasę na prywatną szkołę. Co z nią zrobiłeś?…
Karmiłeś dumę narodową? Twój Naród, z którego jesteś tak dumny, więdnie,
spsieje, utraci tożsamość i zdolność istnienia, bo ci, którzy tworzą i przechowują
jego tradycję i kulturę, jak laureatka Nagrody Nobla, zostali napiętnowani przez
dobroczyńcę twego i piętnowani będą dalej. Jeżeli myślisz, że złapałeś Pana
Boga za nogi, wszak twoi wygrali, to teraz nie dziw się, że nie będziesz miał
czym oddychać, bo miejsc pracy w górnictwie będziemy bronić, jak niepodległości. Błyszczącym czołgom na defiladzie brakuje amunicji, większość nadaje
się do muzeum bardziej, niż na pole walki, armia słabnie jako siła bojowa; twoi
posłowie w Parlamencie Europejskim wspierają Gazprom. Koincydencja przypadkowa? Twoje państwo spływa do szamba z gnojówką; jeżeli Kaligula uczynił
Incitatusa senatorem, to dlaczego sejmowa wyżerka i DajCiumka nie mają być
sędziami Trybunału Konstytucyjnego? Nie wiesz Zwycięzco oczywiście kto to
był Kaligula i co to był Incitatus, nie musisz, ta wiedza jest zbędna, ważne byś
wiedział, w której przegródce portfela ląduje łapówka wyborcza. Happening
twój ulubiony trwa dalej: człowiek o trudnym do opisania statusie umysłowym
otwiera kadencję parlamentu, a myśl Karola Marksa powraca w definicji wolności sług, jako uświadomionej konieczności spełniania woli prezesa. Twoi są ci,
którzy stojąc na czele służb skarbowych oszukują na podatkach, na etatach zatrudniają mafię vatowską, wypłacają jej odprawy z publicznych pieniędzy, i twój
ci on jest, ten który konfabuluje, kłamie i bredzi, co mu ślina na język przyniesie?
Dobrze się poczujesz łamiąc nogi na dziurawych chodnikach? Bo rozdawnicze
szaleństwo odbywa się kosztem samorządów, które już nie będą miały pieniędzy na podstawowe wydatki. Cieszysz się? Czy w takim kraju chciałeś żyć Zwycięzco? Czy o tym marzyłeś oddając swój głos?
Zastanowiłeś się kim jesteś? Magazyn „Nature human behaviour” opisuje
badania przedziwnego zjawiska: wiodącej roli wpływu modernizacji kulturowej na ewolucję genów. Peter J. Richerson, Robert Boydi Joseph Henrich
obserwują, jak kreatywne grupy wyłamujące się z labilnej części społeczeństwa wywołują zamieszanie w puli genowej. Ten ruch wzbudza ciśnienie
oddziałujące na coraz bardziej istotne rozwarstwienie genetyczne i jest tak
silny, że różnice genograficzne prowadzą w perspektywie do wyodrębnienia
gatunków. To się dzieje na naszych oczach: zanika dotychczas przyjmowana
powszechnie jednorodność gatunkowa, wykluwa się dysponent bogatszych
zasobów biologicznych: zdrowia, umiejętności poznawczych, zaradności, in8
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teligencji, umysłu pozwalającego na samodzielnie kształtowanie osobistego
sukcesu życiowego, a obok niego żyć będzie ten z pośledniejszą pulą genową karmiony tęsknotą za średniowieczem, panem, wójtem i plebanem i miłosierdziem gminy. I disco polo.
Konstytucja stanowi (wiem, wiem, świstek papieru bez znaczenia, ale będę
się upierał), że ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy,
czyli wprost mówiąc, sędziowie Sądu Najwyższego. Rzecz w tym, że w tej nowej Izbie, która ma to uczynić, sędziów nie ma. Izba jest, sędziów nie ma, bo
z pogwałceniem prawa sędziego powołać się nie da3. Właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował ich status (połączone sprawy
C-585/18, C-624/18, C-625/18), dlatego bez względu na to, co owi nominaci
ogłoszą, twoje zwycięstwo pozostanie tylko liczbą. Bo nie jesteś większością
prawnie umocowaną do stanowienia o naszych losach, jesteś tylko w gronie
tych, którzy wygrali. To nie to samo.
Tym, którzy przegrali, pozostaje nadzieja. Václav Havel powiedział kiedyś, że
nadzieja nie jest przekonaniem, że coś się dobrze zakończy, lecz pewnością, że
coś ma sens, bez względu na to, jaki będzie tego ostateczny rezultat. A Hannah
Arendt pisze, że prawda jest bezsilna i zawsze przegrywa w otwartym starciu
z władzą, ma jednak pewnego rodzaju siłę: otóż niezależnie od tego co myślą
ludzie będący u władzy, nie są w stanie odkryć czy wynaleźć substytutu prawdy, który mógłby ją zastąpić… Zatem seanse nienawiści, rzeka chamstwa, zakłamania, pękających parówek i zdradzieckich mord, choć zatrują słabe umysły,
jej nie zastąpią. Ona przetrwa w tych, którzy trzęsą drzewem prawdy, choć na
ich głowy padają obelgi i nienawiść (Konfucjusz).
Nie mogliśmy w bieżącym numerze nie podjąć gorącego tematu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego; na wykładach sędziego Mariusza
Śladkowskiego brakuje miejsc, więc u nas zmiana w organizacji postępowania
cywilnego dla każdego (choć za przeczytanie punkty nie będą przyznawane).
Doczekaliśmy takich czasów, że muzyka, mimo starań koleżanki Marii Nogaj,
jakby mniej łagodzi obyczaje, a kolega Zenon Klatka nie krzepi serc: lektura „To
nas dotyczy” przywodzi na myśl rubryki kryminalne i powieści katastroficzne;
zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja naszych Seniorów, których skrzętność
doprowadziła do wyeliminowania z Klubu Podróżnika innych dostępnych Redakcji relacji z podróży; warto poczytać o pięknych miejscach za granicą, jeżeli
nie jesteś Zwycięzcą, do rozważenia na pobyt stały.
Marek Wojewoda

http://konstytucyjny.pl/monika-florczak-wator-slawomir-patyra-opinia-prawna-na-temat-skutkow-wadliwosci-postepowania-nominacyjnego-sedziow-sadu-najwyzszego-w-aspekcie-skutecznosci-ich-powolania/
3
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Z OSTATNIEJ CHWILI !...

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE
O IZBIE DYSCYPLINARNEJ SN I O KRS
Do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN trafiła sprawa trzech sędziów z SN i NSA, którzy nie zgadzają się na wynikające ze zmienionej ustawy
wcześniejsze przejście w stan spoczynku. Izba, przed skierowaniem sprawy
do nowej Izby Dyscyplinarnej, zapytała Trybunał w trybie prejudycjalnym o
legalność statusu nowej KRS i tejże Izby Dyscyplinarnej. Rzecznik generalny
przestawiając Trybunałowi swoją opinię ocenił, iż KRS i IDSN nie spełniają
wymogu skutecznej ochrony sądowej w rozumieniu prawa UE. Trybunał
(Wielka Izba) w wyroku z dnia 19.11.2019 r. orzekł, że jeśli sąd krajowy uzna,
że obiektywne okoliczności powołania Izby Dyscyplinarnej oraz jej cechy, a
także sposób powołania jej członków mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych, w szczególności od bezpośrednich lub pośrednich
wpływów władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz co do jej neutralności
względem ścierających się przed nią interesów – należy zastosować zasadę
pierwszeństwa prawa unijnego zobowiązującą do odstąpienia od przepisów
prawa krajowego (a więc ominięcia właściwości Izby Dyscyplinarnej). Takie
spory bowiem mogą być rozpatrywane tylko przez sąd spełniający wskazane przez Trybunał wymogi niezawisłości i bezstronności. Obszerne zdefiniowanie – poprzez wskazanie kryteriów oceny – zakresu tych pojęć znajduje
się w liczącym 172 paragrafy uzasadnieniu. Trybunał wskazał też na kryteria oceny KRS jako organu uczestniczącego w powoływaniu sędziów. Każde
państwo oczywiście może zorganizować „po swojemu” system jego wymiaru sprawiedliwości, ale musi on spełniać wspólny unijny standard gwarancji
niezawisłości sądu.
Piętnaście polskich organizacji broniących praworządności zaapelowało
niezwłocznie o wykonanie wyroku dla „uniknięcia niewyobrażalnego chaosu” (jest już ok. 550 sędziów rekomendowanych przez KRS i tysiące orzeczeń
z ich udziałem).
Natychmiastowa reakcja władzy była przewidywalna – Sejm wybrał na
„swoje” cztery miejsca w KRS tylko posłów PIS, a Minister Sprawiedliwości
sugeruje, że wyrokiem Trybunału powinien zając się nie SN a Trybunał Konstytucyjny. Premier zdążył już zadekretować, że „niezawisłość sędziów jest
bardzo ważna, ale nie może oznaczać braku odpowiedzialności” (można spytać – jakiej, przed kim i za co).
Opracował Z. Klatka
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WIADOMOŚCI Z IZBY

r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

Szanowne i Szanowni,
tym razem trochę przekornie i trochę
z dystansem. W naszej Izbie niezmiennie
dzieje się wiele, aplikacja hula aż miło,
organizowane są szkolenia, integrujemy się sportowo i kulturalnie, o wszystkich bieżących wydarzeniach piszemy
zresztą regularnie na naszej stronie i na
funpage’u na Facebooku oraz obszerniej
w dalszej części numeru. Tutaj wspomnę oczywiście obowiązkowo o egzaminie na aplikację, który się odbył, do
którego podeszło aż 194 kandydatów
na aplikanta radcowskiego i który zdało
110 osób. Do dnia zamknięcia numeru
na naszą listę aplikantów wpisało się
107 osób. I to byłoby na tyle z zakresu
miłej dla Izby statystyki.
Wracając do naszego kalendarza
wydarzeń, to często jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a jest kilka
obszarów, na które przecież można by
rzucić dodatkowe siły… albo chociaż
rzucić okiem, przeczytać i poświęcić
minutę na refleksję. W tym numerze
zatem przewrotnie Wiadomości z Izby
nie o tym, co było, ale właśnie o tym,
czego nie było, a szkoda, bo może mogłoby być…

Bal Aplikantów
W rozświetlonej kandelabrami
sali, przy skocznych rytmach orkiestrowej muzyki bawiło się w ostatni
weekend ponad sto par aplikantek
i aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi. Piękne balowe suknie,
eleganckie garnitury i smokingi zawirowały na parkiecie, początkowo
w rytmie spokojnym i przyjemnie
swingującym, a im dalej w noc tym
bardziej skocznym, latynoskim, wibrującym, aż wreszcie klubowo elektronicznym. Zabawa i tańce trwały
do bladego świtu, w czym z pewnością wydatnie pomogło przepyszne menu przygotowane na ten
wyjątkowy wieczór przez znanego
szefa kuchni.
Na balu nie zabrakło również
niespodzianek. Zadebiutował aplikancki kabaret „Złamany paragraf”
niezwykle udanym skeczem pod
znamiennym tytułem „Kolokwium”.
Niektórzy z członków komisji egzaminacyjnych do teraz uśmiechają się
pod nosem na wspomnienie niektórych smaczków przemyconych przez
kabareciarzy, w których nie trudno
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rozpoznać poszczególnych „jastrzębi” naszej aplikacji. Wspaniałym pomysłem okazała się zorganizowana
przy okazji balu akcja charytatywna
– wszyscy goście hojnie wsparli fundację, która wcześniej w krótkim filmie przedstawiła wyniki prowadzonej przez siebie działalności.
Najważniejsze jednak w tym wieczorze było to, że zorganizowali go aplikanci dla aplikantów. Oczywiście wszystko
działo się pod egidą i przy dużym wsparciu samej Izby, jednakże pomysł i jego
wykonanie to dzieło samych aplikantów, którzy włożyli sporo zaangażowania w projekt, który dzięki efektownemu
rozmachowi ma szansę na stałe wpisać
się w kalendarium imprez OIRP w Katowicach… byłoby pięknie, prawda?
Wsparcie psychologiczne dla
radców prawnych
Temat zdrowia psychicznego
w Polsce powoli przestaje być tematem tabu. Coraz głośniej zaczyna się
mówić o nim bez fałszywego i przede wszystkim niepotrzebnego wstydu, coraz częściej pojawiają się głosy, które bez skrępowania publicznie
przyznają się do problemów na tym
tle, słusznie przekonując, że o tym
elemencie naszego życia również
należy dyskutować. Wszelkie formy
wsparcia na tym polu są bezcenne,
gdyż w natłoku obowiązków, w stale
rosnącej prędkości życia problemy
emocjonalne i psychologiczne nabierają coraz to nowego wymiaru.
Zawód radcy prawnego jest
w tym zakresie podwójnie obciążo12

ny. Z jednej strony profesjonalni pełnomocnicy jako jednostki działają
pod ciągłą presją: klienta, czasu, wyniku – i to zarówno wyniku wypracowanego dla klienta, jak i nie mniej
ważnego – wyniku swojej własnej
działalności. Z drugiej strony, radcowie prawni – zwłaszcza ci, którzy
prowadzą sprawy osób fizycznych,
a w szczególności te z zakresu prawa rodzinnego, obciążeni są dodatkowo przez niewyobrażalny ładunek
emocji swoich klientów. W czasie
przeprowadzanych
wywiadów
z klientem, podczas prowadzenia
spraw rozwodowych, alimentacyjnych, opiekuńczych profesjonalny
pełnomocnik bardzo często funkcjonuje w roli prawie że terapeutycznej,
wysłuchuje swojego klienta, „przepracowuje” z nim problem, często
musi też znaleźć rozwiązanie prawne, a więc obciążony jest bardziej
niż psychoterapeuta, gdyż efekty jakie proponowane rozwiązanie przyniesie, definiuje jego skuteczność
jako pełnomocnika. W psychoterapii
funkcjonuje instytucja superwizora,
z którym spotkania są dla psychoterapeuty zarówno wsparciem merytorycznym ze strony bardziej doświadczonego terapeuty, jak i polem
do nauki i wzbogacania swojego
warsztatu w pracy z klientem. Stanowią też formę swoistego „oczyszczenia” po wyjątkowo trudnych sesjach.
Radcowie prawni w swojej praktyce
nie mają szansy na superwizję. Pozostają z emocjami swoich klientów
i własnymi całkiem sami. Dlatego tak
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ważna wydaje się nam informacja
o rozpoczęciu warsztatów psychologicznych dla radców prawnych,
adresowana przede wszystkim dla
tych z nas, którzy zajmują się właśnie
trudną i emocjonalną problematyką
spraw osób fizycznych. Warsztaty
organizowane będą raz w miesiącu, a celem i ambicją organizatorów
jest, aby przekształciły się one w formę stałego wsparcia dla profesjonalnych pełnomocników zajmujących
się tą jakże potrzebną, ale i wymagającą gałęzią prawa.
E-SPORT! Wy tak na poważnie?
Dla wielu z nas informacje co jakiś
czas obiegające media o sukcesach
polskich e-sportowców ciągle przyjmowane są z przymrużeniem oka. Wy
tak na poważnie? Gracie w gry komputerowe zawodowo? Jesteście e-sportowcami? A da się na tym zarobić?
No cóż, dyscyplinę sportową wybiera
sobie każdy dla siebie według potrzeb
i predyspozycji, a zmiany na tym polu
najprościej chyba po prostu zaakceptować. Zwłaszcza że e-sport sportu
tradycyjnego przecież nie zastąpi ani
również nie wyklucza. Nie obrażając
się zatem na nowe trendy również
OIRP w Katowicach postanowiła wyjść
z propozycją dla radców i aplikantów
e-sportowców… trochę z ciekawości,
aby przekonać się ilu ich tam w rzeczywistości jest, a trochę z przekory,
bo przecież nie zawsze organizowane
od wielu lat zawody sportowe w uję-

ciu tradycyjnym pękały w szwach od
nadmiaru uczestników.
Im więcej było z początku sceptycznych głosów, tym większe było
następnie zdziwienie, gdy już po
kilku dniach listy zgłoszeń wypełniły
się nazwiskami. A dodać trzeba, że
pierwsze e-zawody OIRP w Katowicach zorganizowała w popularnej
grze piłkarskiej z serii FIFA. Na jednodniowy turniej zjechała z całej Polski
ponad setka graczy. Platformą rywalizacji była konsola gier PS4, a zawody prowadzone były w formule turniejowej z systemem brazylijskim,
co powodowało, że nawet przegrywając swój mecz w kolejnej rundzie,
zawodnik dostawał drugą szansę po
drugiej stronie drabinki turniejowej.
Zainteresowanie e-turniejem było
na tyle duże, że organizatorzy nie
tylko zastanawiają się nad rozszerzeniem formuły zawodów w przyszłym
roku o kolejny dzień, ale także na kolejne tytuły e-sportowej rywalizacji.
Jak będzie zobaczymy wkrótce.
Jeśli spodobały się wam te trzy
fakenewsy, prosimy o kontakt
z redakcją. Jeśli nie spodobały,
to również prosimy o kontakt,
gdyż każdy komentarz uznajemy
za cenny. A jeśli ktoś z was po ich
przeczytaniu, chciałby coś w Izbie
zorganizować, to prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny i osobisty i zapraszamy do współpracy.
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A W KRAJOWEJ RADZIE...

Nie raz Wasz
Korespondent
uskarżał się, że
obecnie
jego
misja to sromota
i żadna robota.
Odkąd w ustawie o radcach
prawnych zmienił się („się” sam
zmienił) przepis, w którym kosztem Krajowej Rady Radców Prawnych ciężar decyzyjny przeniesiono do kompetencji jej
Prezydium, WK oślepł i ogłuchł i radością
wybucha, gdy ktoś mu szepnie na uszko co tak naprawdę dzieje się w najwyższych władzach naszego samorządu. Bo
informacja o posiedzeniach Prezydium i
podjętych uchwałach publikowana na
stronie KIRP, to nie jest żadna informacja,
przynajmniej dla WK, dla którego najsmaczniej było obserwować jak treść się
wykluwa i (często) zachodzić w głowę,
po co ona jest.
Nie, nie można powiedzieć, że pod
najwyższą naszą egidą nic się nie dzieje,
i owszem, a bo to mamy konferencję na
temat prawnych aspektów procesu leczniczego (Komisja Praw Człowieka) KRRP),
a to prezentacja raportu o strategiach
konkurowania indywidualnych kancelarii
radców prawnych (Komisja Wspierania
Rozwoju Zawodowego), a to konferencja „LegalTech”, że niby w praktyce radcy
prawnego – rzecz w tym, że dzieje się
to nigdzie, czyli w Warszawie, a przecież
radca prawny praktykujący u podnóża
Gór Pieprzowych, na przykład, również
by chciał tę LegalTech ogarnąć jakoś i
przytulić. I żeby nie było tak daleko, nie
14

wydaje się jednak, by u rzeczonego podnóża Gór Pieprzowych były to zagadnienia spędzające sen z powiek radcy
prawnego, gdy zbliża się termin zapłaty
czynszu, ZUS, podatków i składki samorządowej.
Zatem ostatnie posiedzenie Krajowej
Rady, dawno to już, bo 20/21 września
br. (ale taki mamy cykl wydawniczy, nad
którym Redaktor Naczelny nie panuje) w
przesłanym porządku obrad nie zapowiadało się imponująco. Przypominać
trzeba, że na szczeblu centralnym działają różne emanacje samorządu zwane
a to „Centrami”, a to „Ośrodkami”, które
mają swoje regulaminy, a w nich czasem
coś komuś nie pasuje i trzeba je zmieniać. Jedno zdanie, bywa że pół… i gdyby zmianie nie uległo i planeta nasza, i
kraj nasz ojczysty, i samorząd radcowski,
istniałyby dalej, tyle że bez tej zmiany zapowiedzianej w porządku obrad członkowie Krajowej Rady, nie mówiąc o szarej
braci radcowskiej, mogliby o ich istnieniu
zapomnieć. Z kronikarskiego obowiązku
WK odnotować musi, że wybrać trzeba
było biura księgowo-finansowe do obsługi KRRP, co też się stało, i standardy
zajęć e-learningowych dla aplikantów
radcowskich również uchwalone zostały,
ku radości tychże.
O tym, że Główny Rzecznik Dyscyplinarny ogłosił (per facta concludentia), że
Konstytucję RP i ślubowanie radcowskie
i Kodeks Etyki ma w głębokim poważaniu – ani słowa; podobne milczenie
trwa w sprawie wcześniejszych przypadków udziału prominentnych członków
władz samorządu, którzy wbrew stanowisku Stanowisku Prezydium Krajowej

A W KRAJOWEJ RADZIE...

Rady Radców Prawnych z dnia 9 sierpnia 2018 r. (radca.pl nr 3(19)/2018) wzięli
udział w niekonstytucyjnej procedurze
wyłaniania nowych izb Sądu Najwyższego i miast zrezygnować, jak do tego
zostali wezwani, z udziału w organach
samorządu dobrze się z tym czują, jako
i Główny Rzecznik Dyscyplinarny, a ogólne i wspólne milczenie na posiedzeniach KRRP wskazują na to, że i Stanowisko dobrze się z tym czuje i Prezydium
KRRP też. Trawestując Marka Twaina,
powiedzieć można, że żaden samorząd
nie może być dobrze rządzony, dopóki
wszyscy jego członkowie nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa. WK
nie zauważył, by ktoś w Krajowej Radzie
tym się przejmował.
Nie od rzeczy będzie zanotować,
że w porządku obrad zapowiedziany
został punkt pod tytułem: „Debata na
temat wyników konsultacji dotyczących zmian przepisów zaproponowanych przez Okręgowe Izby Radców
Prawnych wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i podjęcie stosownych
uchwał”. Oczywiście żadne uchwały nie
zostały podjęte i w zamiarze układającego porządek obrad wcale podjęte być
nie miały. Bo nie o to chodzi, by złapać
króliczka. Jest to kolejny przejaw niekończącej się podróży, opisywanej już
wielokrotnie przez WK, której przystanki
znaczone są znamiennymi rezygnacjami członków Krajowej Rady z udziału
w tejże, licznymi uchwałami zgromadzeń delegatów okręgowych izb (opisywanych jako „Wnioskujące o Zwołanie
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu...”),

domagających się zmian w funkcjonowaniu samorządu, wspomnianym
Nadzwyczajnym Zjazdem Radców
Prawnych, który tak się odbył w ubiegłym roku, że się nie odbył oraz bogatą
działalnością epistolarną, zajmującą już
biblioteczkę sporych rozmiarów. Z drugiej strony WK obserwuje wielokrotnie
potwierdzaną i deklarowaną gotowość
do debaty (jak w cytowanym punkcie
porządku obrad), po czym do debaty
tej tak naprawdę nigdy nie dochodzi z
powodu deklarowanej gotowości do
podjęcia debaty. Nie, WK nie zwariował,
tak właśnie to wygląda i jest to wielka
tajemnica Prezesa i dużej części członków Krajowej Rady, ponieważ jest to
jedna z tych rzeczy na ziemi i w niebie,
o których się filozofom nie śniło.
W zgodnej opinii wielu członków Krajowej Rady zdarzyło się jednak coś, dlaczego
warto było pojechać we wrześniu do Warszawy i uczynić coś istotnego dla radców
prawnych, co – jak wyżej zostało wspomniane – często się nie zdarza. Otóż po
wielogodzinnych deliberacjach, nie tylko
zresztą na opisywanym posiedzeniu, wyłoniony został ubezpieczyciel (OC, ale nie tylko) radców prawnych na kolejne trzy lata,
po wygaśnięciu obecnej polisy z końcem
bieżącego roku. Tym ubezpieczycielem
głosami Krajowej Rady Radców Prawnych
zostało towarzystwo ubezpieczeniowe
AXA Polska S.A. Dla opisania pełni sukcesu
władz najwyższych naszego samorządu
dodać trzeba, że niespełna miesiąc później
Reuters ogłosił, że AXA rozważa wycofanie
się z Polski, Czech i Słowacji. Z ubezpieczeniowym pozdrowieniem…
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RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I „POWINSZOWANIA
NOWOROCZNE” • KOMEDIA CZY TRAGEDIA • CIĄG DALSZY PRAC
W CCBE NAD MODELOWYMI ZASADAMI ETYKI • JESZCZE O SPRAWIE
PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI PRAWNEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY WNOSZENIU SKARGI NA DECYZJĘ UNIJNEJ AGENCJI • SUCCESS FEE DOZWOLONE, ALE W JAKIEJ KONFIGURACJI
PODMIOTOWEJ? • Z ORZECZNICTWA • CZY „PAŃSTWO POLICYJNE”? • POLSKIE PRAWO DOTYCZĄCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
OCENIANE PRZEZ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI • U ADWOKATÓW
ZMIANA PRZEPISÓW ETYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ŁĄCZENIA ZAJĘĆ
Z WYKONYWANIEM ZAWODU • KRÓTKO • LEKTURY ZAWODOWE
• A NA KONIEC – ŚWIĄTECZNY UPOMINEK • CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

„Choćbym odszedł poza rzeki,
Poza góry hen ogromne,
Choćbym błądził całe wieki
Naszej „Gwiazdki” nie zapomnę”.
				(słowa poety Or-Ota)
„POWINSZOWANIA NOWOROCZNE”

„Żyj lata Matuzalowe,
Albo przynajmniej połowe,
A choćby ćwierć dla igraszki,
Dwieście lat i to nie fraszki”
				
(słowa biskupa Ignacego Krasickiego)
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KOMEDIA CZY TRAGEDIA

Wicemarszałek Sejmu Tarlecki poinformował, że partia rządząca zamierza zgłosić jako kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego byłych posłów Piotrowicza i Pawłowicz.
Są to jednak politycy, którzy zachowywali się w sejmie fatalnie, z mało wyróżniającym
dorobkiem zawodowym lub naukowym, publicznie wygłaszający bulwersujące opinie
niejednokrotnie odległe od poszanowania prawa. Poseł Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie
wiadomo czy to kpina, czy „ustawka”. Dla prawników uznających konstytucyjną rolę trybunału, jego autorytet i dorobek, jest to policzek. Jeśli ta zapowiedź będzie realizowana
powinniśmy uważnie przyglądać się jak będą głosować posłowie-prawnicy, a
szczególnie nasi samorządowi koledzy. Wiemy z orzecznictwa Sądu Najwyższego,
że sposób realizacji mandatu posła nie może być poddany ocenie w korporacyjnym postępowaniu dyscyplinarnym. Ale w czasach Boziewicza, autora słynnego przed wojną
„Podręcznika” – Ogólnych Zasad Postępowania Honorowego z 1927 roku – tylko w sporze z „osobą honorową” można było żądać i dawać zadośćuczynienie honorowe (przeproszenie w pojedynek). Za „osobę honorową” uznawano osoby, które z „powodu wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska społecznego lub urodzenia odznaczają się
doborem towarzystwa, godnym charakterem i nieskazitelnym życiem, tak prywatnym
jak i towarzyskiem.” Przesłanki wpisu na listę oraz nasze zasady etyki są echem tamtych
zasad. Więc jak się mamy dzisiaj zachować wobec pewnych osób?
CIĄG DALSZY PRAC W CCBE NAD MODELOWYMI ZASADAMI ETYKI

We wrześniu 2019 r. Komitet CCBE (przewodniczył nasz radca prawny Jędrzej
Klatka) przyjął kolejne projekty modelowych Zasad Etyki:
§4 dotyczący związania prawnika decyzją klienta co do celów zastępstwa prawnego i sposobu prowadzenia sprawy
4. Prawnik powinien należycie uwzględniać decyzje klienta dotyczące
celów zastępstwa prawnego i w zakresie, w jakim jest to możliwe, powinien konsultować z klientem sposoby realizacji tych celów. W tym celu
prawnik powinien przekazywać klientowi wszelkie istotne i właściwe
informacje niezbędne aby klient mógł podjąć decyzję co do dostępnych
wariantów postępowania i co do sposobu dalszego prowadzenia sprawy.
Komentarz:
Niniejszy ustęp wzmacnia i opiera się na określonym w ust. 1 obowiązku działania w najlepszym interesie klienta. Podczas gdy prawnicy zawsze
będą zmotywowani do osiągania jak najlepszych rezultatów dla swoich
klientów, decyzja co do tego, jaki powinien być ten najlepszy rezultat lub
jakimi środkami powinien być osiągnięty, powinna być podejmowana z
udziałem klienta.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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Podczas gdy prawnicy zawsze starają się konsultować z klientami wszelkie ważne
decyzje wpływające na sposób prowadzenia ich reprezentacji, prawnik podejmuje
decyzję co do tego, kiedy taka konsultacja jest wymagana. Żadne z postanowień
niniejszego ustępu nie ma na celu ograniczenia lub ingerencji w działania podejmowane przez prawnika działającego w jego fachowym postrzeganiu w najlepszym
interesie klienta, zgodnie z jego mandatem, jeżeli takie konsultacje nie były możliwe
(na przykład, gdy klient nie ma zdolności prawnej, nie można się z nim skontaktować
lub w przeciwnym razie nie dotrzymano by ważnego terminu).
§8 dotyczący przechowywania przez prawnika pieniędzy i rzeczy klienta:
9. Prawnik powinien przechowywać pieniądze i majątek klientów lub osób
trzecich, które posiada w związku z reprezentowaniem klienta, odrębnie od
własnych pieniędzy i majątku. Środki pieniężne powinny być przechowywane
na jednym lub kilku odrębnych rachunkach bankowych wyraźnie oddzielonych od pozostałych rachunków prawnika i, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, przeznaczonym wyłącznie do przechowywania środków
pieniężnych osób trzecich. Majątek powinien być wyraźnie oznaczony jako nie
stanowiący własności prawnika i odpowiednio zabezpieczony. Kompletna historia rachunków bankowych i spis inwentarza powinien być przechowywany
przez prawnika aż do upływu właściwego okresu przedawnienia.
Po otrzymaniu środków lub innego mienia, w którym klient lub osoba trzecia ma interes, prawnik powinien niezwłocznie poinformować o tym klienta
lub tę osobę trzecią. O ile prawo lub umowa z takim klientem lub osobą trzecią nie stanowią inaczej, prawnik powinien niezwłocznie przekazać takiemu
klientowi lub osobie trzeciej wszelkie środki finansowe lub inne mienie, które
taka osoba jest uprawniona otrzymać, a na żądanie takiej osoby niezwłocznie przedstawia pełną rachunkowość dotyczącą takich środków lub mienia i
wszelkich związanych z nimi korzyści finansowych.
oraz częściowo §9 dotyczący zakazu kontaktowania się ze stroną przeciwną z pominięciem pełnomocnika
9. Prawnik powinien powstrzymać się od bezpośredniego komunikowania się
w danej sprawie lub kwestii z jakąkolwiek osobą, o której wiadomo, że jest reprezentowana lub której doradza w danej sprawie lub kwestii inny prawnik, bez
uprzedniej zgody tego innego prawnika, oraz informuje tego drugiego prawnika
o takich kontaktach.
Komentarz:
Przepis ten odzwierciedla zasadę przyjętą w wielu jurysdykcjach, która ma
na celu uniknięcie sytuacji, w której prawnik nadużywa swojej przewagi nad
klientem innego prawnika.
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JESZCZE O SPRAWIE PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI PRAWNEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY WNOSZENIU SKARGI NA DECYZJĘ UNIJNEJ AGENCJI

24 września br. rzecznik generalny przedstawił trybunałowi 30-stronicową
opinię z konkluzją, że w tej sprawie sąd naruszył prawo uznając, iż istnienie umowy
o nauczanie między skarżącym Uniwersytetem a jego przedstawicielem prawnym
ma oznaczać, że wymóg nienależytej reprezentacji prawnej nie został spełniony.
Rzecznik stwierdza, że przedstawiciel prawny Uniwersytetu w postępowaniu przed
sądem nie działał jako prawnik, którego łączy z Uniwersytetem stosunek pracy. Był
natomiast stroną trzecią w stosunku do swojego klienta, a umowa o pracę dotyczy
nauczania, a nie świadczenia usług prawnych. Według niego nie wskazano też istnienia powiązań stanowiących uzasadnione obawy co do konfliktu interesów. Opinia
ta jest dla nas bardzo ważna, choć nie przesądza o wyroku. Ale też trzeba
zauważyć, że stanowisko rzecznika nie odnosi się wprost do sytuacji, w której pełnomocnikiem skarżącego Uniwersytetu był radca prawny zatrudniony
tam na etacie radcowskim. Czekamy więc na wyrok. Nie podzielałbym więc
jeszcze optymizmu wynikającego z tytułu artykułu w „Radcy prawnym” nr 185/2019,
iż „rzecznik generalny TSUE przychylił się do stanowiska KIRP”.
(O wniesieniu tej sprawy pisałem w poprzednim numerze naszego pisma)
SUCCESS FEE DOZWOLONE, ALE W JAKIEJ KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ?

Pisałem w numerze 2/2019 o sprawie, w której powód zawarł umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i podjęcie stosownych czynności za wynagrodzeniem wynoszącym 30% uzyskanej kwoty. Następnie aneksem zleceniodawcy zgodzili się na ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu sądowym, którego
wybierze powód czyli zleceniobiorca. Wybrał radcę prawnego. Sąd zasądził powodowi to wynagrodzenie a Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną wskazując na sprzeczność umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi reprezentacji procesowej oraz na wyzysk. Sąd Najwyższy skargę
oddalił uznając, że umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym ustalające wynagrodzenie pełnomocnika przez odniesienie
się do kwoty zasądzonej na rzecz powoda to jest stosowanie success fee, są w
polskim prawie dopuszczalne (wyrok z 03.06.2019 r. I NSNc 7/19). Zdaniem
SN wynagrodzenie związane z wartością uzyskaną dla klienta jest przez niego znane i akceptowane i pozwala na preferowanie wyważenia ryzyka. Jest przy tym płatne z dołu, a więc klient jest kredytowany na koszt i ryzyko prowadzącego sprawę,
co jest ważne przy roszczeniach osób niezamożnych, a szczególnie w przypadku
szkód wywołanych wypadkami komunikacyjnymi lub błędami medycznymi. Sąd
stwierdził też, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest ustawowych zakazów ustalania podstaw wynagrodzenia w relacji do uzyskanego odszkodowania. Sąd zauważył też, że w tej sprawie treścią umowy był m.in.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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wybór profesjonalnego pełnomocnika, a nie zastępstwo procesowe bez uprawnień. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez osoby niebędące
adwokatem lub radcą nie jest sprzeczne z prawem (konstytucyjna wolność działalności gospodarczej). Zdaniem sądu jedynie ustawodawca mógłby wprowadzić tu ograniczenia. Ustawodawca bowiem ocenia czy racje
interesu publicznego przemawiają za wyłącznością korporacji zawodowych czy
też za otwarciem aktywności dla innych osób, a więc co jest ważniejsze - czy
potrzeba ochrony dobra wymiaru sprawiedliwości i standardu świadczenia pomocy prawnej – związanego z etyka zawodową i nadzorem
korporacyjnym, czy też konstytucyjna ochrona wolności działalności
gospodarczej oraz ochrona praw osób, których nie stać na taką pomoc
prawną. Sąd wskazał też na utrwaloną wykładnię prawa i rutynową praktykę w
tym zakresie.
Wydaje się jednak, że samorząd powinien uważnie przyjrzeć się temu
wyrokowi. Może on być bowiem traktowany jako zachęta do obchodzenia prawa i naszych zasad etyki. Widać więc, niestety, jak nieskuteczne i niepełne są
nasze starania o wyeliminowanie z rynku osób nieuprawnionych i pomaganie
im przez radców i adwokatów. To orzeczenie jest dzwonkiem alarmowym.
Z ORZECZNICTWA

Prawnik, bez odbycia aplikacji, przystąpił do egzaminu radcowskiego – zdał go, a
rada izby odmówiła wpisu na listę radców prawnych. O tym, że sprawa była niejednoznaczna i trudna do oceny świadczy to, że przeszła ona przez wszystkie możliwe
instancje – organy samorządu, ministra, WSA i to nawet z udziałem RPO. Na końcu
sprawa w następstwie skargi kasacyjnej Prezydium KRRP trafiła do NSA. Zachęcam do
zapoznania się z obszernym uzasadnieniem wyroku z dn. 09.04.2019 r. II GSK 1721/18/.
Oto kilka stwierdzeń z uzasadnienia wyroku:
• zakres orzekania przy rozpatrywaniu wniosku o dopuszczenie do takiego egzaminu dotyczy tylko i wyłącznie kwestii braków formalnych, opłaty i terminowości
wniosku;
• organy samorządu radcowskiego samodzielnie oceniają wszelkie przesłanki wpisu na listę z art. 24 ust 1. pkt 1-4 ustawy radcowskiej, w tym wymogi z art. 25 ust. 2;
• pojęcie „zatrudnienie” obejmuje zarówno wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych;
Prezydium KRRP jest organem odwoławczym w rozumieniu art. 138 § 3 KPA.
CZY „PAŃSTWO POLICYJNE”?

Na pewno – nie. Ale coraz częściej uznaje się, że policja jest dobra na wszystko.
Pisałem poprzednio, że strona procesowa uznała za możliwe i uzasadnione telefoniczne wezwanie policji na salę sądową, ponieważ była niezadowolona z uwag i
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ocen sądu wyrażonych przy odczytywaniu uzasadnienia wyroku (policja przybyła
i usiłowała wylegitymować sędziego w todze i za stołem sędziowskim). W kościele w Bełchatowie księża i wierni zamknęli w zakrystii chłopca, który w trakcie
komunii świętej chował opłatek do kieszeni. Wezwano policję powołując się na
znieważenie kultu religijnego. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich wskazało na nieuprawnione pozbawienie wolności i pominięcie rozmowy wychowawczej
z dzieckiem oraz wezwania jego rodziców.
Do teatru w Gdańsku wezwano policję, która oczywiście przybyła, by ocenić
czy spektakl nie demoralizuje obecnych na sali młodych widzów.
Ale policji nie wezwano, gdy wiceministrowi sprawiedliwości sfinansował
ogromny bilbord wyborczy biznesmen skazany w procesie gospodarczym.
POLSKIE PRAWO DOTYCZĄCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI OCENIANE
PRZEZ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Komisja Europejska uznaje praworządność za jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się UE. Praworządność jest niezbędna dla funkcjonowania
UE jako całości, a jej przestrzeganie musi zapewnić, aby sędziowie krajowi, którzy
są również sędziami UE mogli wypełniać swoją rolę i odpowiednio kontaktować
się z Trybunałem Sprawiedliwości UE w kontekście postępowań prejudycjalnych.
Komisja Europejska jest odpowiedzialna za jej zagwarantowanie i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE (z komunikatu Komisji).
Wychodząc z takich założeń:
• Komisja w 2017 wszczęła postępowanie związane z polską ustawą o ustroju sądów powszechnych, (niezależność sądów, emerytura sędziów). Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości;
• w 2018 r. Komisja wszczęła postępowanie związane z ustawą o Sądzie
Najwyższym (przechodzenie na emeryturę a niezależność sądu). W tej sprawie
Trybunał wydał prawomocny wyrok 24.06.2019 r. uznając obniżenie wieku emerytalnego za sprzeczne z prawem UE i naruszające zasadę nieusuwalności sędziów, a
więc i niezawisłości sędziowskiej;
• w październiku 2019 r. Komisja skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nowego systemu środku dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce, wnosząc o przyśpieszony tryb postępowania. Komisja uważa, że
nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności
Izby Dyscyplinarnej SN. Nie zapewnia też, aby sąd ustanowiony na mocy ustawy
decydował w I instancji w takich postępowaniach dyscyplinarnych, ponieważ zamiast tego uprawnia Prezesa ww. izby do określenia, który sąd dyscyplinarny zajmie się sprawą w I instancji. System nie gwarantuje też rozpatrywania sprawy w
rozsądnym czasie, a więc nie chroni przed kontrolą polityczną, co podważa niezawisłość sędziów.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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U ADWOKATÓW ZMIANA PRZEPISÓW ETYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ŁĄCZENIA
ZAJĘĆ Z WYKONYWANIEM ZAWODU

NRA uchwałą z 21.09.2019 r. nadało nowe brzmienie § 9 Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu:
1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby
godności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie
do Adwokatury.
2. Łączenie zajęć nie może prowadzić do: obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej; utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem.
3. Prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej lub ze świadczeniem pomocy prawnej adwokat nie może używać tytułu zawodowego.
Porównajmy to z paragrafem 25 ust. 1 oraz paragrafem 31 ust 1. Pkt. 3. naszego Kodeksu. Z naszych przepisów nie wynika więc wprost zakaz używania tytułu
zawodowego przy jakiejkolwiek innej dozwolonej działalności, ani też przyzwolenie na
używanie tytułu poza świadczeniem pomocy prawnej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę
istotę tytułu zawodowego, o którym mowa w ustawie.
Problem w przypadku powyższej regulacji adwokackiej będzie istniał w zakresie interpretacji pojęcia „działalność zarobkowa niezwiązana ze świadczeniem pomocy prawnej”.
Ważne dla nas zagadnienie łączenie zajęć zostało omówione w obszernym komentarzu Giezka i Kardasa na stronie internetowej NRA i w „Palestrze”. Autorzy podkreślają, że obok problemu reklamy łączenie jest najbardziej istotną i zarazem sporną regulacją.
KRÓTKO

• Zmiana naszej ustawy w zakresie wydłużenia okresów uprawnień aplikanta
po zakończeniu aplikacji. Zmiana przepisów dotyczy art. 351 ust. 2, art. 37 oraz – do
danego – art. 371. Zmieniono również obszernie KPK m.in. w zakresie obstrukcji procesowej, zwolnień lekarskich, wniosków dowodowych po terminie, ograniczeń przesłuchań
w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie, doręczeń pism procesowych, ale i
oskarżyciela posiłkowego.
• We wrześniu 2019 na aplikację adwokacką zdawało 2384, a zdało 1311 (55%), zaś na
aplikację radcowską zdawało 3429, a zdało 1898(55,4%).
• Z badań w adwokaturze nt. „świadomości prawnej Polaków” wynika, że 51% badanych ufa poradzie w internecie, a tylko co piąty konsultuje swój problem w kancelarii (54%
uważa, że sama sobie poradzi, a dla 26% przeszkodą są finanse).
• Na Litwie zamierza się zobowiązać adwokatów do kontaktowania z klientem
poprzez e-mail na rządowym serwerze; samorząd nie będzie decydował też o wpisie i
skreśleniu, a adwokat musi się zarejestrować jako lobbysta; orzekał będzie od razu Wyższy
Sąd Dyscyplinarny z przewagą nominatów Ministra, zaś informacja o tym, kto był podsłuchiwany ma być tajemnicą państwową. Prognoza dla nas?
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• Dariusz Sałajewski, b. prezes, zawiadomił Krajową Radę, że powstrzymuje się od
uczestnictwa w kolejnych jej posiedzeniach, by w ten sposób wskazać na podziały i antagonizmy w organach krajowych oraz marginalizowanie propozycji koncyliacyjnych
i postulatów zmian w przepisach samorządowych.
• Europejskie Stowarzyszenie Adwokatów Karnistów wyraziło zaniepokojenie postępowaniem dyscyplinarnym wobec sędziów przeciwnych zmianom w polskim sądownictwie.
• „Niezależność sędziów i prokuratorów przestała być cnotą i stała się niewybaczalną
wadą… Utwierdza w tym przekonaniu kampania zohydzająca sądy”. Te słowa profesorów Kardasa i Gutowskiego zestawmy z informacją o zamiarze usunięcia immunitetów sędziowskiego i prokuratorskiego. Autorzy dodali, że „immunitety pomyślane zostały jako bezpieczniki, ich zniesienie wywoła efekt mrożący, popychający
ku bierności lub uległości”.
• J. Dudzicz, członek KRS, umieścił w internecie antysemickie wpisy („podły, parszywy naród”). Prezydium KRS poddało pod jego rozwagę powstrzymanie się od wykonywania mandatu członka. Prokuratura Krajowa bada sprawę już 4 rok.
• Skład nowej KRS stał się problemem UE. Ustawowo zakazano sądom zadawania
TSUE pytań prejudycjalnych dotyczących legalności konkursu na członka KRS. Toczy się 19
spraw w tej sprawie, a NSA czeka na rozstrzygnięcie Trybunału, pytając też, czy taką ustawą
nie złamano prawa unijnego.
• Premier dodał do Dekalogu jedenaste przykazanie – „patrzeć życiowo”. (oceniając sprawę prezesa NIKu i kamienicy w Krakowie)
• Minister Sprawiedliwości polecił rzecznikowi adwokatury wszczęcie
dochodzenia dyscyplinarnego w związku z wypowiedzią adwokata, który miał
przekazać mediom nieprawdziwe informacje dotyczące postępowania władzy
wobec jego mocodawcy.
• Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis Kodeksu
Wykroczeń przewidujący karę za odmowę usługi (sprawa drukarza z Łodzi). Minister Sprawiedliwości wystąpił o wznowienie postępowania na korzyść drukarza.
• Jeden z wiceministrów sprawiedliwości, zajmujący się przestępstwami gospodarczymi – kandydując w wyborach do sejmu umieścił na ścianie galerii handlowej ogromny
baner ze swoją podobizną. Galeria należała do biznesmena skazanego nieprawomocnie
w sprawie gospodarczej. Wiceminister nie miał wątpliwości.
• Minister Sprawiedliwości wystąpił do KRS o opracowanie zasad etycznych dotyczących zachowań sędziów w mediach społecznościowych.
LEKTURY ZAWODOWE

• W dodatku do numeru 22 z 2018 r. Monitora Prawniczego zamieszczono artykuły dotyczące przetwarzania danych osobowych w świetle RODO i prawa krajowego m.in. o statusie radcy prawnego w procesie przetwarzania danych
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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osobowych. W dodatku zaś do numeru 13 z 2018 r. znajdziemy artykuły omawiające
pakiet ustaw z marca 2018 r. dotyczących Prawa przedsiębiorców.
• W numerze 7-8 z 2019 r. „Palestry” znajdujemy wiele tekstów poświęconych tajemnicy zawodowej. Dotyczą one m.in. wyzwań współczesności, odniesień do konstytucji, systemu ochrony praw i wolności, dysponowania informacjami, sposobu rozwiązywania konfliktu wartości i kolizji norm, ochrony w postepowaniu karnym, zeznań
świadka w postępowaniu cywilnym, tajemnicy zawodowej w postępowaniu podatkowym, administracyjnym, dyscyplinarnym oraz przed komisjami sejmowymi.
Mamy więc prawdziwy dodatkowy komentarz do jakże istotnego dla nas problemu.
• W internecie zamieszczono tekst przemówienia M. Vestager (unijny komisarz ds.
ochrony konkurencji) wygłoszonego na posiedzeniu Komitetu Sterującego CCBE
(linki na stronie kirp.pl). Jeden cytat dla zachęty: „Udana digitalizacja zależy od posiadania skutecznych zasad, aby dać ludziom pewność, że cyfrowe przedsiębiorstwa będą ich uczciwie traktowały).
A NA KONIEC – ŚWIĄTECZNY UPOMINEK

Przeglądnijmy się z okazji Nowego Roku w lustrze, ale z uśmiechem.
Ambrose Bierce – „najważniejszy sceptyk Ameryki” i „cyniczny moralista”, autor
ogromnego zbioru cynicznych definicji z roku 1911 – „Diabli dykcjonariusz” nie
oszczędzał prawników.
Oto kilka definicji.
Oskarżony – w prawie: usłużna osoba, która poświęca czas i reputację, żeby uratować swój majątek dla prawnika;
Mówca – ktoś kto trzyma rękę w twojej kieszeni, język w twoim uchu oraz kciuki za
twoją cierpliwość;
Proces – maszyna, do której wchodzisz jako prosię a wychodzisz jako kiełbasa;
Mecenas – jeden z 10000 gatunków zwierzęcia rodzaju „prawnik”… W Anglii radca
doradza, mecenas egzekwuje. Jednak obiektem rady oraz egzekucji pozostaje w każdym
przypadku klient.
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI

Jeśli ktoś, nie zważając na właściwą miarę, daje mniejszym większe – statkom żagle,
ciałom pokarmy, a duszom władzę – wszystko się wywraca i butnie rozrośnięte popada
już to w choroby, już to w płód buty – niesprawiedliwość… Nie istnieje: żadna śmiertelna
dusza, której natura… niepoddana żadnej kontroli, byłaby kiedyś w stanie unieść największe pośród ludzi rządy, tak aby w swym myśleniu nie dać się napełnić przy tym największą chorobą bezmyślności… a za tym przezorne zabezpieczenie przed tym…
jest zadaniem największych prawodawców (Platon – „Prawa” – założyciel szkoły
filozoficznej - Akademii, która przetrwała od roku 387 p.n.e. do 522 n.e.).
Zenon Klatka
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ZMIANA ORGANIZACJI POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO DOKONANA USTAWĄ
Z DNIA 4 LIPCA 2019 R. JAKO INSTRUMENT
WZMOCNIENIA KONTROLI SPOŁECZEŃSTWA
NAD WYKONYWANIEM WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI

dr Mariusz Śladkowski
Przewodniczący Wydziału VIII Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, adiunkt w Zespole Badawczym Prawa Konstytucyjnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach

Wprowadzenie.
Podstawę prawną uprawnienia społeczeństwa do sprawowania kontroli nad wykonywaniem władzy sądowniczej stanowią, ponad wszelką wątpliwość, zasady suwerenności narodu oraz trójpodziału władzy zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej1. Podstawę faktyczną, jak się wydaje, stanowić powinno uświadomienie sobie, iż „fragment” działalności państwa, jakim jest sprawowanie władzy sądowniczej,
zawiera w sobie dwojakiego rodzaju czynności.
Jego główną „część składową” stanowią, rzecz jasna, czynności merytoryczne
(orzecznicze), przy wykonywaniu których sędziowie korzystają z konstytucyjnie gwarantowanej niezawiłości. W tym zakresie, jedyną formę kontroli społecznej stanowi,
realizowany w akcie wyborczym, wpływ na ukształtowanie organów władzy ustawodawczej stanowiących prawo, będące z kolei jedynym kryterium działania władzy
sądowniczej2.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483
z późn. zm.) zwana dalej Konstytucją RP
2
Kryterium to stanowi zresztą jedną z czterech differentia specifica władzy sądowniczej obok
zasady niezawisłości sędziowskiej jako podstawy funkcjonowania, szczególnego zakresu przedmiotowego działalności tej władzy oraz zasady kontradyktoryjności obowiązującej w procedurach sądowych, o czym szerzej L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa
2018, str. 377, cyt. dalej jako L. Garlicki : Polskie…
1
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Wykonywanie tej władzy stanowi jednocześnie szczególny „proces”, składający
się każdorazowo z pewnej liczby czynności o charakterze administracyjnym, co do
przebiegu którego społeczeństwo posiada już zdecydowanie szersze formy kontroli.
Formy te można przy tym sklasyfikować wedle dychotomicznego podziału, którego
kryterium będzie ustalenie podmiotów je sprawujących.
Szerszy katalog instrumentów zawiera kontrola sprawowana przez społeczeństwo „pośrednio”, to jest przez inne organy władzy publicznej (zarówno sądowej,
jak i wykonawczej). Do instrumentów tych zaliczamy dwuinstancyjność postępowań
sądowych, możliwość domagania się stwierdzenia przewlekłości postępowania sądowego, możliwość domagania się wyłączenia sędziego, czy wreszcie nadzór nad
działalnością administracyjną sądów powszechnych.
W sytuacji, gdy społeczeństwo sprawuje swoją kontrolę bez pośrednictwa innych
organów władzy publicznej, możemy mówić o kontroli bezpośredniej. Do instytucji
takich zaliczano dotychczas konstytucyjne dyrektywy jawności postępowań sądowych oraz udziału czynnika społecznego (ławników) w postępowaniach sądowych.
Ich niewątpliwą zaletę, obok tytułowej kontroli, stanowiło również odgrywanie roli
swoistego czynnika edukacyjnego, mającego w założeniu zwiększać stopień świadomości prawnej społeczeństwa.
Za próbę faktycznego poszerzenia tego ostatniego katalogu uznać należy zmiany w postępowaniu cywilnym wprowadzone ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw3.
Jako jeden z najważniejszych celów tej reformy wskazuje się bowiem wprowadzenie
prawnych podstaw dla fazy postępowania przygotowawczego ze sprawą cywilną.
Jak zostanie wykazane poniżej, na tym etapie postępowania sędzia będzie dysponował elastycznymi środkami współpracy ze stronami w celu przygotowania rozprawy. Kładzie się przy tym nacisk na rozwiązania polubowne, negocjacje i wyjście ze
sporu bez potrzeby procedowania na rozprawie, a zwłaszcza bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego. Jeśli mimo podjętych działań nie uda się
nakłonić stron do pojednania, będą one współtworzyć plan rozprawy, a tym samym
staną się współodpowiedzialne za jej przebieg. Poza aspektem czasowym takiego
rozwiązania, najbardziej znamienny wydaje się aspekt społeczny proponowanych
rozwiązań. Zaistnieje bowiem szansa zaangażowania obywateli, w postępowanie
sądu ze sprawą. Dotychczas koncentrowano się na sądzie jako gospodarzu procesu.
Założenie to pozostaje aktualne, jednakowoż teraz to strony będą współorganizować
postępowanie sądowe. Przejmą one zatem częściowo odpowiedzialność za sposób,
w jaki ich sprawa zostanie rozpoznana4.
Dz. U. 2019 Nr 1469
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, druk nr 3137, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=08DD888BE3C8
0433C1258384004202CC, str. 26, cyt. dalej jako Rządowy projekt…
3
4

26

PRAWO

W intencji pomysłodawców reformy, sąd jako miejsce, gdzie można nie tylko uzyskać
orzeczenie, ale także rozwiązać lub choćby załagodzić nabrzmiały konflikt prawny, może
być postrzegany tylko z uznaniem. To samo dotyczy sędziów, którzy rozmawiając ze stronami, spróbują usunąć dzielące je antagonizmy. Wiadomo przecież, że nawet najlepsze
normy prawne nie są w stanie antycypować wszystkich możliwych konfliktów społecznych, zwłaszcza w czasach dużej dynamiki życia społecznego oraz postępującej specjalizacji poszczególnych dziedzin życia. W takich warunkach sprawny aparat sądowy wymaga elastycznego traktowania każdej sprawy, a nade wszystko sprawnych negocjatorów,
poszukujących alternatywnych form wyjścia ze sporu. Włączenie stron w aktywny proces
organizacji postępowania z ich sprawą winno zmniejszyć liczbę skarg na przewlekłość
postępowań w sądach cywilnych5. Strony od samego początku zostaną włączone w proces planowania rozwiązania ich konfliktu prawnego. Zostaną zapoznane przez sędziego
z liczbą spraw w sądzie, która będzie mieć wpływ na termin rozpoznania ich sprawy. W
zależności do tego mogą zmieniać swe stanowisko w kwestii sposobu wyjścia ze sporu.
Suma działań organizatorskich stron postępowania powinna przełożyć się na zwiększenie ich odpowiedzialność nie tylko za wynik, ale i za czas procedowania6.
Zasady suwerenności narodu oraz trójpodziału władzy jako konstytucyjne
podstawy kontroli społeczeństwa nad wykonywaniem władzy sądowniczej.
Zgodnie z treścią art. 4 Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu (ust. 1), zaś naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio (ust. 2).
W doktrynie zauważa się przy tym, że obecna Konstytucja traktuje naród jako zbiorowość bezpośrednio decydującą o swoich sprawach bądź wykorzystującą do tego
swoich przedstawicieli, a także jako twórcę organów państwowych legitymizującego
ich działalność. W takim ujęciu naród jest zatem grupą ludzi złączoną ze sobą w sensie
politycznym, odrębną od innych, świadomą tej odrębności i działającą zgodnie z tą
świadomością. Z takim ujęciem narodu wiąże się zasada jego samostanowienia oznaczająca, w płaszczyźnie zewnętrznej (międzynarodowej) prawo narodu do podmiotowości prawnej oraz do ustanowienia niepodległego państwa, zaś w płaszczyźnie wewnętrznej (państwowej) do stania się podmiotem władzy najwyższej w tym państwie.
Zwraca się wreszcie uwagę na okoliczność, iż obecna Konstytucja traktuje jednostkę
nie jako środek do realizacji celów zakładanych przez państwo, ale jako punkt odniesienia dla działań władz publicznych, czy też patrząc szerzej państwa7.
Szerzej na ten temat m. in. M. Śladkowski : Skarga na przewlekłość postępowania sądowego w
świetle orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Monitor Prawniczy 2/2016, str. 79-90
6
Tak Rządowy projekt…, str. 27
7
Tak B. Banaszak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, str. 58-69,
cyt. dalej jako B. Banaszak : Konstytucja…
5
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Warto podkreślić ponadto, iż zwrot mówiący o tym, że naród „sprawuje władzę”, podkreśla odrębność i samodzielność bytu narodu jako podmiotu władzy.
Sprawowanie władzy przez naród, w formie przedstawicielstwa lub bezpośrednio, oznacza bowiem, że są one jedynie instrumentami prawnoustrojowymi władzy narodu (jej dysponentami). Nie są one przy tym tożsame z władzą zwierzchnią, ani jej podmiotem. Władza ta pozostaje stale przy narodzie i ma zdolność
przejawiać swoją obecność w procesach realizacji władzy państwowej w różny
sposób, nie zaś jedynie w zinstytucjonalizowanych prawnie formach demokracji
przedstawicielskiej i bezpośredniej8.
Podkreśla się również, że w Konstytucji RP, gdyby chcieć w sposób ogólny scharakteryzować jej cechy, na czoło wysuwa się konstruowanie państwa „służebnego”
wobec zamieszkujących je ludzi, a zwłaszcza, choć dalece nie wyłącznie, wobec jego
obywateli. Władza państwowa nie posiada, na jej podstawie, właściwie żadnych autonomicznych celów, a wszystkie wskazane w konstytucji kierunki działania tej władzy polegają, bądź na bezpośrednim załatwianiu indywidualnych lub zbiorowych
potrzeb ludzkich, bądź na stwarzaniu warunków służących samozaspokajaniu ich
przez wszystkich zainteresowanych. Uznanie takiego indywidualistycznego charakteru państwowości „kiełkowało” już właściwie w toku przeobrażeń ustrojowych w
roku 1989 i wiązało się z odrzuceniem tzw. klasowego pojmowania państwowości,
rozumianej jako narzędzie panowania jednej klasy społecznej. Jednakże wyartykułowanie wspomnianego charakteru nastąpiło dopiero w obecnej ustawie zasadniczej9.
Co szczególnie istotne, na tak skonstruowane pojęcie suwerenności powinna się
również składać swoista „najwyższa kontrola”, ponieważ stanowienie prawa, szczególnie ustaw, będące najbardziej widocznym atrybutem suwerenności, wymaga zagwarantowania suwerenowi lub jego emanacji, również kontroli sposobu wykonania
prawa. Takie założenie może z kolei prowadzić do wniosku, że współczesna definicja
suwerenności zakładać powinna pojmowanie kontroli jako immanentnego czynnika
(wręcz warunku sine qua non) samej suwerenności10.
W myśl art. 10 Konstytucji RP ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej
(ust. 1), w ramach których władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały (ust. 2).
Powyższa norma kreuje zasadę podziału władzy, będącą jedną z głównych zasad
ustrojowych państwa polskiego. W doktrynie podkreśla się przy tym, iż do zasady
tej (sformułowanej już w art. 1 Małej Konstytucji z 1992 roku), w obecnej Konstytucji
Tak K. Działocha [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. I. Wstęp, Art. 1-29, pod
red. L. Garlickiego, M. Zubika, Warszawa 2016, str. 223
9
Tak P. Sarnecki: Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd
Sejmowy 5 (22)/97, str. 11, cyt. dalej jako P. Sarnecki: Idee…
10
Szerzej na ten temat A. Sylwestrzak: Kontrola w demokratycznym państwie prawnym, Studia
Prawnoustrojowe 5/2005, str. 7-31
8
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dodano expressis verbis kolejną zasadę, mianowicie zasadę tzw. równowagi władz.
Sama idea podziału władzy, zapobiegając koncentracji kompetencji i wyraźnie
sprzyjając ich precyzyjnemu ustaleniu, jest bowiem powszechnie uznawana za
istotny element zasady państwa prawa. Idea równowagi władz natomiast, przy
założeniu, że różnopostaciowe kompetencje poszczególnych organów mogą
być porównywalne i wzajemnie „odważane”, zapobiega dominującej roli jednego z organów i poprzez tzw. hamulce konstruuje mechanizm współpracy władz,
zwiększając tym samym sprawność ich działania11.
Zgodnie, zresztą z koncepcją twórców doktryny trójpodziału władzy J.
Locke’a i Monteskiusza, władze te powinny być nie tylko rozdzielone, ale także zrównoważone. W interesie zachowania wolności jest bowiem niezbędne,
by władze te mogły wzajemnie na siebie oddziaływać w sensie hamującym.
Wzajemne hamowanie się może być skuteczne właśnie wówczas, gdy władze te są zrównoważone12.
W państwie demokratycznym naród sprawuje przy tym władzę bezpośrednio lub poprzez organy państwowe. Organy nie stoją jednakowoż ponad, czy
też obok suwerena, ale zobowiązane są wykonywać jego wolę. Mianem organu
państwowego określa się bowiem najczęściej celowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębniony zespół ludzi i środków, utworzony i działający na podstawie
prawa, wykonujący w imieniu państwa określone zadania i mogący dla ich realizacji korzystać ze środków władczych i stosować przymus państwowy. W ramach prób dokonania klasyfikacji organów państwowych, przy uwzględnieniu
koncepcji trójpodziału władz pojawiają się więc organy sądownicze13.
W zakresie pozycji władzy sądowniczej dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (dalej TK) konsekwentnie podkreślało jej odrębność wynikającą z treści art. 173 Konstytucji RP, podnosząc że, o ile w stosunkach między
władzą ustawodawczą a wykonawczą możliwe są (i występują faktycznie) różne
formy wzajemnych oddziaływań i współpracy, o tyle relacje między władzą sądowniczą z jednej, a legislatywą i egzekutywą z drugiej strony, muszą opierać się
na zasadzie ich wzajemnego odseparowania14. Jednocześnie TK, jako przykład
dopuszczalnego oddziaływania władzy ustawodawczej na władzę sądowniczą
wskazał chociażby uchwalanie przez tą pierwszą przepisów kształtujących zasady wynagradzania sędziów15.
Tak P. Sarnecki: Idee…, str. 23
Tak W. Skrzydło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, str. 23-24,
cyt. dalej jako W. Skrzydło : Konstytucja…
13
Szerzej na ten temat m. in. B. Banaszak: Konstytucja…, str. 104-113
14
Tak TK m. in. w orzeczeniu w sprawie sygn. akt K 6/94
15
Tak TK w wyroku z dnia 13 czerwca 2013 roku, P 35/12, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (dalej OTK) - A 2013, nr 5, poz. 59
11

12
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Kontrola suwerena nad wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości a zasada niezawisłości sędziowskiej.
Wyartykułowanie uprawnienia suwerena do kontrolowania wykonywania władzy
sądowniczej dość powszechnie wywołuje stan obawy o to, czy aby nie stanie się
ono uprawnieniem do ograniczenia zasady niezawisłości sędziowskiej16.
Uregulowana w art. 178 Konstytucji RP, stanowi ona jedną z podstawowych zasad
funkcjonowania sądów w demokratycznym państwie prawa. Zgodnie z treścią tego
przepisu sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko
Konstytucji oraz ustawom (ust. 1). Zapewnia się im przy tym warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (ust. 2).
Sędzia nie może wreszcie należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani
prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności
sądów i niezawisłości sędziów (ust. 3).
Zasada niezawisłości sędziowskiej jako właściwa ustrojom demokratycznym,
stanowi w istocie konsekwencję realizowanej w nich zasady podziału władzy. Tylko
bowiem niezawisły sąd może stać na straży wolności i praw jednostki, jak też praw
innych podmiotów. Zasadnicze znaczenie dla niezawisłości sędziów ma przy tym
ich niezawisłość osobista, którą można rozpatrywać w aspekcie pozytywnym i negatywnym.
Aspekt pozytywny oznacza, że sędzia podejmuje rozstrzygnięcia w sposób niezawisły, działając w oparciu o prawo, zgodnie ze swoim sumieniem i wewnętrznym
przekonaniem. Natomiast aspekt negatywny oznacza niedopuszczalność wywierania na sędziego jakiegokolwiek nacisku z zewnątrz17. W kontekście tego ostatniego
rozróżnienia podkreśla się, że sędzia niezawisły to sędzia, który zachowuje pełną,
wewnętrzną samodzielność w ocenie faktów będących przedmiotem rozpoznania
i osób występujących w różnych rolach procesowych, bezstronny, działający bez
uprzedzeń i z góry powziętych ocen. To osoba kierująca się przy podejmowaniu decyzji rzetelną, opartą na dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dowodów, wiedzą
o faktach oraz obiektywną, solidną wiedzą prawniczą. Wreszcie, to sędzia nie ulegający żadnym wpływom zewnętrznym, które byłyby nakierowane na „ukształtowanie”
u niego określonego obrazu faktów, rozumienia prawa, czy też treści podejmowanej
decyzji (współcześnie próby wywierania takiej presji na sędziów stają się udziałem
mediów, organów władzy publicznej, lobbystów, etc.)18.
Szerzej na temat jej roli w demokratycznym państwie prawa m. in. M. Śladkowski: Niezawisłość sędziego jako środek służący realizacji prawa do sądu w świetle Konstytucji RP [w:] Środki ochrony
praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, pod red. A. Frankiewicz – Bodynek, A. Pawlak, Kraków 2015, str. 289-302
17
Tak W. Skrzydło: Konstytucja…, str. 235-236
18
Tak P. Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
Warszawa 2008, str. 347
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Co warte szczególnego podkreślenia, w demokratycznym państwie prawa zasada niezawisłości sędziowskiej stanowi faktyczną gwarancję praw i wolności obywatelskich19. Jest ona bowiem elementem składowym jednej z fundamentalnych
reguł demokracji, jaką jest zasada tzw. prawa do sądu. Ta ostatnia stanowi logiczną
konsekwencję założenia, że w państwie prawa tylko sąd jest organem decydującym
ostatecznie o wolnościach, prawach i obowiązkach jednostki. Jest to ponadto bardzo istotne prawo jednostki, która może dochodzić swych praw przed właściwym,
niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem, zobowiązanym do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy20.
W polskim systemie prawnym zasadę prawa do sądu statuuje art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowiący, iż każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły
sąd. Impulsem dla wprowadzenia do Konstytucji przedmiotowej regulacji była przy
tym treść art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (akt ten zwany potocznie
Europejską Konwencją Praw Człowieka, dalej EKPCz, został ratyfikowany przez Polskę w
dniu 19 stycznia 1993 roku21), kreującego tzw. prawo do rzetelnego procesu sądowego.
Zgodnie z jego treścią każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony
ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo
o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.
W doktrynie trafnie zauważono, iż istnienie „stanu” niezawisłości sędziowskiej jest
faktem, którego nie da się zadekretować prawnie. Treść szczegółowych regulacji
prawnych odnoszących się do sędziów jako grupy zawodowej, określa natomiast pozycję sędziego i sądów w całokształcie stosunków społecznych. Nie ulega przy tym
najmniejszej wątpliwości, że przepisy te powinny być ukształtowane w taki sposób,
aby nie tylko umożliwiać faktyczną realizację zasady niezawisłości sędziowskiej, ale
też tak, aby tę zasadę faktycznie „promować” i wzmacniać. Jedynie w takim wypadku
możemy bowiem mówić o tzw. gwarancjach niezawisłości sędziowskiej22.
Gwarancje niezawisłości sędziowskiej mogą być przy tym klasyfikowane na wiele
sposobów23. Tradycyjnie natomiast zalicza się do nich tryb powoływania sędziów,
Tak TK w wyroku z dnia 9 listopada 1993 roku, K 11/93, OTK 1993, cz. II, poz. 37, str. 359
Tak W. Skrzydło: Konstytucja… str. 56
21
Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
22
Tak L. Garlicki [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego,
Warszawa 2005, Rozdział VIII „Sądy i trybunały”, artykuł 178, str. 18
23
Przykładowo B. Banaszak dzieli owe gwarancje na organizacyjne, funkcjonalne, procesowe
oraz związane z pozycją sędziego – patrz szerzej B. Banaszak: Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010,
str. 695-697
19
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powoływanie ich na czas nieokreślony, zasadę nieusuwalności sędziego z zajmowanego stanowiska, ustanowienie immunitetu sędziowskiego, odpowiednią sytuację
materialną sędziów, zasadę apolityczności sędziów, niepołączalność stanowiska sędziego ze sprawowaniem mandatu przedstawicielskiego, wreszcie umocnienie roli i
znaczenia samorządu sędziowskiego24.
Jak się wydaje, zasygnalizowana na wstępie tej części artykułu obawa, może się
pojawić wyłącznie u odbiorcy, który nie ma świadomości, wskazywanego powyżej,
w istocie dychotomicznego charakteru czynności składających się na sprawowanie
władzy sądowniczej, zawierającego w sobie zarówno czynności orzecznicze (przy
wykonywaniu których sędziowie z całą pewnością korzystają z niezawiłości), ale również czynności administracyjne, w ramach których pojawia się choćby omawiany w
dalszej części nadzór administracyjny.
Na okoliczność tę zwracano zresztą wielokrotnie uwagę w doktrynie podnosząc
m. in., iż Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność sądów jako państwowych
jednostek budżetowych, natomiast nie może z oczywistych względów kontrolować
wykonywania zadań przez organy sprawujące władzę sądowniczą sensu stricte25.
Wyraźnie również artykułuje się, że choć władzę sądowniczą można i powinno się
rozumieć „funkcjonalnie”, to jest jako władzę, której zadaniem jest orzekanie (rozstrzyganie sporów prawnych), w którym to zakresie dla prawidłowego funkcjonowania
musi ona być niezależna, pojmować ją należy również „podmiotowo”, to jest jako
władzę, na którą składają się określone struktury organizacyjne sądów i trybunałów26.
Zmiany w zakresie metodyki czynności sądu i stron służących przygotowaniu rozstrzygnięcia w sprawie cywilnej.
W dotychczasowym stanie prawnym organizację postępowania narzucała sądowi treść art. 206 § 1 k.p.c., który to przepis wymagał od sędziego, aby zawsze kierował
sprawę na rozprawę, a ponadto zaplanował ją, znając tylko stanowisko i żądania powoda. Z mocy dotychczasowego art. 207 § 1 k.p.c. uzyskanie stanowiska pozwanego przed rozprawą było opcjonalne i zależało od jego woli. Model ten niewątpliwie
sprawdzał się przy niewielkim lub umiarkowanym obciążeniu sądów. Jednakże, przy
znacznym wzroście wpływu spraw cywilnych do sądów powszechnych, skutkiem
przystąpienia do rozprawy „z marszu” z reguły bywała przewlekłość postępowania
spowodowana koniecznością rozpoznawania sprawy na wielu terminach.
W ocenie pomysłodawców reformy, zapobiec ww. zjawiskom powinna nowa organizacja postępowania przed sądem cywilnym, oparta na trzech założeniach, to
Tak W. Skrzydło: Konstytucja… str. 236-237
Tak K. Kubuj: Uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec sądów, Przegląd Sejmowy
1/2007, str. 27
26
Tak J. Sobczak: Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów. Problem ważny i ciągle aktualny,
Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 4/2015, str. 73-78
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jest założeniu, że postępowanie sądowe podlega planowaniu, przyjęciu, iż podstawą
planu jest znajomość stanowisk wszystkich stron, wreszcie przeprowadzaniu rozprawy tylko w razie rzeczywistej potrzeby27.
I tak, zgodnie z treścią art. 2051 § 1 i 2 k.p.c. przewodniczący zarządza doręczenie
pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym
terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda. Przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z
uchybieniem terminu. W myśl art. 2052 § 1 k.p.c. równocześnie z doręczeniem w/w
pism poucza się strony o możliwości rozwiązania sporu w drodze ugody zawartej
przed sądem lub mediatorem, obowiązku udziału w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów na tym posiedzeniu, skutkach niedopełnienia w/w obowiązków, w szczególności możliwości wydania przez
sąd wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym i warunkach jego wykonalności,
obciążenia kosztami postępowania, a także możliwości umorzenia postępowania
oraz pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów, możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego oraz o tym, że zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub
rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe, obowiązku złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego, wymogach co do jego treści i skutkach ich niedochowania, wreszcie o zwrocie pisma przygotowawczego złożonego
bez zarządzenia przewodniczącego.
Termin udzielony pozwanemu do pisemnego przedstawienia swego stanowiska
w sprawie musi być uzależniony od, wynikającej z pozwu, objętości i stopnia skomplikowania konkretnej sprawy, z zagwarantowaniem ustawowego minimum wynoszącego dwa tygodnie. Tak wyznaczony termin należy do terminów sądowych, co
oznacza, że z urzędu lub na żądanie strony, może zostać przedłużony. Niezłożenie
odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie, powinno skutkować uznaniem za
przyznane przez pozwanego twierdzeń co do faktów przytoczonych w pozwie. Na
tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym
(art. 339 § 1 k.p.c.). Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim przyspieszenie
postępowania. Należy przy tym pamiętać, że prawo obywatela do sądu nie może
być utożsamiane z prawem do rozprawy. Sąd proceduje bowiem w różnych formach, a przejawem jego służebnej wobec obywateli działalności jest wybór takiego
sposobu załatwienia sprawy, który będzie najbardziej efektywny, a nie pozbawi stron
możliwości obrony ich praw28.
Jak stanowi art. 2053 § 1-5 k.p.c. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności
w sprawach zawiłych lub obrachunkowych, przewodniczący może zarządzić wymianę przez strony pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism,
27
28

Tak Rządowy projekt…, str. 2
Tak Rządowy projekt…, str. 3-4
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terminy, w których pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.
Przewodniczący może zobowiązać stronę, by w piśmie przygotowawczym podała
wszystkie twierdzenia i dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy pod rygorem utraty prawa do ich powoływania w toku dalszego postępowania. W takim przypadku
twierdzenia i dowody zgłoszone z naruszeniem tego obowiązku podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, iż ich powołanie w piśmie przygotowawczym nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. Późniejsze
wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego nie powoduje otwarcia terminu do
zgłaszania nowych twierdzeń i dowodów. Stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej przewodniczący może zobowiązać do wskazania w piśmie przygotowawczym także podstaw prawnych jej żądań i wniosków, w miarę potrzeby ograniczając
zakres tego wskazania. Przewodniczący zarządza zwrot pisma przygotowawczego
złożonego z uchybieniem terminu albo bez zarządzenia.
Ocena potrzeby wymiany pism przygotowawczych powinna należeć do przewodniczącego jako organu przygotowującego sprawę do rozpoznania i powinna
być ograniczona tylko ogólnym wymogiem zasadności, zapobiegającym nadużywaniu tej instytucji. Praktyka wskazuje bowiem, że wymiana pism przygotowawczych niesie ze sobą ryzyko wykroczenia argumentacji stron poza właściwy
przedmiot procesu i wynikającej stąd zwłoki, wobec czego konieczne są ograniczenia czasowe i rzeczowe. Zarządzając wymianę pism przygotowawczych, przewodniczący winien oznaczyć kolejność składania pism i terminy do ich złożenia, a
zwłaszcza okoliczności, które strony winny w tych pismach szerzej wyjaśnić. Sankcją naruszenia przez stronę tych ograniczeń będzie zwrot pisma przygotowawczego. W ocenie projektodawców reformy, nie ma przy tym potrzeby rozciągnięcia tej sankcji na niedopełnienie wymagań co do treści pisma, ponieważ w takim
przypadku niesumienność strony działa na jej własną niekorzyść, gdyż strona traci
możliwość argumentacji przed sądem w danym zakresie. Regulację treści pisma
przygotowawczego należy wreszcie uelastycznić poprzez wskazanie, że podanie
w nim przez stronę wszystkich twierdzeń i dowodów powinno nastąpić tylko na
zarządzenie przewodniczącego, wyraźnie przewidujące rygor utraty możliwości
ich powoływania w dalszym postępowaniu29.
W konsekwencji powyższych zmian, zmianie musi także ulec treść art. 127 § 1 i 2
k.p.c., zgodnie z którą w piśmie procesowym mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia strona powinna zwięźle podać stan sprawy, wyszczególnić,
które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń
i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną. W piśmie tym strona może także
wskazać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.
29

34

Tak Rządowy projekt…, str. 8

PRAWO

Wymóg określenia stanowiska strony co do faktów przedstawionych przez stronę
przeciwną będzie zatem spełniony dopiero poprzez wyszczególnienie, czyli odniesienie się do każdego faktu indywidualnie. Ponadto, skoro w obecnym stanie prawnym rozstrzygnięcie co do istoty sprawy nie musi zapaść na rozprawie, nie można już
utożsamiać przygotowania rozprawy z przygotowaniem rozstrzygnięcia30.
W myśl art. 2054 § 1-3 k.p.c. po złożeniu odpowiedzi na pozew, a także gdy odpowiedź na pozew nie została złożona, ale wyrok zaoczny nie został wydany, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by termin pierwszego
posiedzenia przygotowawczego przypadł nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew albo ostatniego pisma przygotowawczego złożonego
w wykonaniu zarządzenia przewodniczącego, a jeżeli odpowiedź na pozew albo pismo przygotowawcze nie zostaną złożone, nie później niż dwa miesiące po upływie
terminu do złożenia tych pism. Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, przewodniczący może jej nadać inny właściwy bieg, w szczególności
skierować ją do rozpoznania, także na rozprawie.
Jak wynika z powyższego, w założeniach pomysłodawców reformy posiedzenie
przygotowawcze jest kluczową instytucją postępowania przygotowawczego. Jego
przeprowadzenie jest co do zasady obligatoryjne, przy czym w sprawach, w których
będzie jasne, że nie przyczyni się to do sprawniejszego rozpoznania sprawy, przewodniczący powinien od razu nadać sprawie inny właściwy bieg. Należy zatem założyć, że o przeprowadzeniu bądź nieprzeprowadzeniu posiedzenia przygotowawczego nie będą decydować żadne sformalizowane przesłanki, a przeciwnie wszelkie
okoliczności, które mogą zdeterminować sprawność postępowania, zarówno dotyczące samej sprawy, jak i warunków techniczno-organizacyjnych sądu, w szczególności jego aktualnego obciążenia31.
Zgodnie z treścią art. 2055 § 1-7 k.p.c. posiedzenie przygotowawcze służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy.
Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza
się z udziałem stron plan rozprawy. Posiedzenie przygotowawcze odbywa się według przepisów o posiedzeniu niejawnym. W toku posiedzenia przygotowawczego zachowanie szczegółowych przepisów postępowania nie jest konieczne, jeżeli
przyczyni się to do osiągnięcia celów tego posiedzenia. Do udziału w posiedzeniu
przygotowawczym są obowiązani strony i ich pełnomocnicy. Przewodniczący może
zwolnić stronę od obowiązku stawienia się na posiedzenie przygotowawcze, jeżeli
z okoliczności sprawy wynika, że udział pełnomocnika będzie wystarczający. Przed
30
31
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rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego powód może wnieść o jego przeprowadzenie bez swego udziału. Wniosek nie podlega cofnięciu, a zastrzeżenie
warunku lub terminu uważa się za nieistniejące. W takim przypadku niestawiennictwo powoda lub jego pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym nie
prowadzi do umorzenia postępowania, plan rozprawy sporządza się bez udziału
powoda, a ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą powoda w dalszym toku
postępowania. Jeżeli powód bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie
przygotowawcze, sąd umarza postępowanie, rozstrzygając o kosztach jak przy
cofnięciu pozwu, chyba że sprzeciwi się temu obecny na tym posiedzeniu pozwany. Jeżeli powód w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia
o umorzeniu postępowania usprawiedliwi swe niestawiennictwo, sąd uchyli to
postanowienie i nada sprawie właściwy bieg. Przepisu tego nie stosuje się w
przypadku kolejnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa. Jeżeli pozwany
nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, plan rozprawy sporządza się bez
jego udziału. Ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą pozwanego w dalszym
toku postępowania. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa
stosuje się odpowiednio przepis art. 103 § 3 k.p.c. Wreszcie, jeżeli strona, która
stawiła się na posiedzenie przygotowawcze, nie bierze w nim udziału, plan rozprawy sporządza się bez jej udziału. Ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą
tę stronę w dalszym toku postępowania. Również w tej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 103 § 3 k.p.c.
Autorzy nowelizacji zdają sobie przy tym sprawę z tego, iż osiągnięcie celów postępowania przygotowawczego (vide poniżej) będzie możliwe tylko przy aktywnym
udziale stron. Dlatego ich stawiennictwo na posiedzenie przygotowawcze musi być
obowiązkowe, przy czym w zależności od potrzeby można zobowiązać do stawiennictwa strony wraz z pełnomocnikami albo samych pełnomocników. Dla zapewnienia dopełnienia tego obowiązku należy go opatrzyć sankcjami, które są stosunkowo
ostre, zwłaszcza w przypadku powoda. Znajduje to jednak uzasadnienie w kluczowym znaczeniu posiedzenia przygotowawczego dla całego dalszego postępowania,
tym bardziej, że w istocie chodzi o zapewnienie stawiennictwa na jednym tylko, co
do zasady, terminie posiedzenia. Odmienność sankcji stosowanych wobec powoda
i pozwanego jest konsekwencją różnicy w ich pozycji procesowej. Ostrzejsze wymagania i sankcje należy zastosować wobec powoda jako strony, która przedłożyła
sprawę sądowi. Z tej racji można od niego wymagać konsekwencji w postępowaniu,
wyrażającej się w oczekiwaniu, że pomoże zaplanować tok postępowania w tej sprawie. Biorąc pod uwagę tę konsekwencję, z nieusprawiedliwionego niestawiennictwa
powoda należy wnosić, że nie jest zainteresowany dalszym postępowaniem. Oczywistą konsekwencją tej oceny jest umorzenie postępowania jako bezcelowego32.
32
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Jak stanowi art. 2056 § 1 i 2 k.p.c. na posiedzeniu przygotowawczym przewodniczący ustala ze stronami przedmiot sporu i wyjaśnia stanowiska stron, także w zakresie prawnych aspektów sporu. Przewodniczący powinien przy tym skłaniać strony
do pojednania oraz dążyć do ugodowego rozwiązania sporu, w szczególności w
drodze mediacji. W tym celu przewodniczący może poszukiwać ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierać je w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywać sposoby i skutki rozwiązania sporu, w tym skutki finansowe.
W myśl art. 2057 § 1-4 k.p.c. jeżeli na posiedzeniu przygotowawczym sąd skierował
strony do mediacji, posiedzenie odracza się do czasu zakończenia mediacji. W razie
potrzeby, zwłaszcza gdy istnieją widoki ugodowego rozwiązania sporu lub gdy zajdzie potrzeba wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy albo w
przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, a także na zgodny wniosek
stron, posiedzenie przygotowawcze można odroczyć na czas oznaczony, nie dłuższy
niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron posiedzenie przygotowawcze można odroczyć po raz drugi, również na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące. Poza
ww. przypadkami odraczanie posiedzenia przygotowawczego jest niedopuszczalne.
Twórcy nowelizacji zwracają uwagę na fakt, iż inicjowanie prób pojednania stron
stanowić będzie wyzwanie dla sędziów. Wymagać to od nich będzie specjalnych
umiejętności rozjemczych i pewnej zmiany optyki patrzenia na cel, jakim jest załatwienie sprawy. Istotne będzie bowiem, nie tylko uzmysłowienie stronom korzyści,
związanych z polubownym załatwieniem sprawy, ale także zastosowanie odpowiednich technik negocjacyjnych, nastawionych na osiągnięcie zasadniczego rezultatu, tj.
uniknięcia długotrwałego procesu. Niewątpliwie spowoduje to konieczność szkolenia sędziów w tym kierunku. W ostatecznym rozrachunku będą to jednak środki dobrze spożytkowane, ponieważ zapobiegną zatorom w sądach. Idąc w tym kierunku
trzeba pamiętać, że nieraz proces dochodzenia do zgody może być długotrwały i
skomplikowany. Dlatego nie należy rezygnować z negocjacji po pierwszym nieudanym spotkaniu ze stronami. Sędzia będzie mógł elastycznie moderować przebieg
konferencji ze stronami. Jeśli zatem strony będą skłonne rozmawiać ze sobą odnośnie do zakończenia konfliktu, a sędzia zauważy widoki powodzenia negocjacji, to winien we właściwej chwili odroczyć posiedzenie. Czas pomiędzy kolejnymi terminami
powinien zostać spożytkowany na wypracowanie między stronami niezbędnego
kompromisu33.
O znacznym odformalizowaniu postępowania przygotowawczego świadczy
treść art. 2058 § 1 i 2 k.p.c. stanowiącego, że z przebiegu posiedzenia przygotowawczego protokół sporządza się pisemnie. W protokole tym nie zamieszcza się oświadczeń stron złożonych w ramach prób ugodowego rozwiązania sporu, zaś przepis
art. 1834 § 3 k.p.c. (dotyczy bezskuteczności powoływania się w toku postępowania
33
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przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym)
stosuje się odpowiednio. Przewodniczący może również odstąpić od zamieszczenia
innych wzmianek, jeżeli może to ułatwić rozwiązanie sporu bez rozprawy. Przebieg
posiedzenia przygotowawczego w części obejmującej próbę ugodowego rozwiązania sporu nie podlega utrwaleniu w sposób przewidziany w art. 91. Wreszcie, jeżeli
zawarto ugodę, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym
dokumencie, podpisanym przez strony, stanowiącym załącznik do protokołu.
Za pomysłodawcami reformy stwierdzić należy, iż granicą odformalizowania posiedzenia przygotowawczego powinno być zachowanie gwarancji i zasad procesowych. Prowadzone na posiedzeniu przygotowawczym ewentualne negocjacje ugodowe nie powinny być przy tym zakłócane przez obawę stron, że ich oświadczenia
złożone w toku negocjacji wpłyną na późniejsze oceny sądu. Wobec tego, dla zapewnienia maksymalnej skuteczności posiedzenia przygotowawczego, oświadczeń
tych nie zamieszcza się w protokole. Sam zaś protokół powinien być sporządzony
bez nagrywania, przy czym należy uprawnić przewodniczącego do pominięcia w
nim tych treści, których wymaga art. 158, a które mogłyby utrudnić rozwiązanie sporu bez rozprawy. Z tych samych przyczyn przebieg negocjacji ugodowych nie podlega prywatnemu utrwaleniu34.
Trafna jest przy tym konstatacja, że w przypadku części sporów sądowych eskalacja nieporozumień bądź skala rozbieżności pomiędzy stronami uniemożliwi dojście do kompromisu. Wówczas na posiedzeniu przygotowawczym powinien zostać
przygotowany plan rozprawy. Plan ten stanowi dokument sui generis, niebędący
orzeczeniem sądu, choć w pewnym zakresie je zastępującym35.
Jak stanowi bowiem art. 2059 § 1 i 2 k.p.c. plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia
co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienia dowodowe. W miarę potrzeby plan rozprawy może zawierać również dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z
należnościami ubocznymi, dokładnie określone zarzuty, w tym formalne, ustalenie,
które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne, terminy posiedzeń
i innych czynności w sprawie, kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz
roztrząsania wyników postępowania dowodowego, termin zamknięcia rozprawy lub
ogłoszenia wyroku, wreszcie rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do
przeprowadzenia postępowania.
Jak wynika z powyższego, przy pomocy sędziego strony ustalą, czy i które fakty lub oceny prawne pozostają między nimi sporne, sporządzając w ten
sposób swoisty „protokół rozbieżności”. Po rozstrzygnięciu co do wniosków
34
35
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dowodowych zostanie ustalony ze stronami harmonogram rozprawy oraz terminy do omówienia jego wyników wraz z terminem ogłoszenia wyroku. Sędzia
wskaże ponadto termin rozprawy w taki sposób, by możliwe było przeprowadzenie wszystkich zawnioskowanych dowodów na jednym jej terminie. Jeśli
okaże się, że rozmiar materiału dowodowego nie pozwala na jego przeprowadzenie na jednym terminie rozprawy, zostanie od razu wyznaczony drugi
bądź kolejne terminy rozprawy. Najlepiej, by odbywały się w kolejnych dniach
sesyjnych, a jeżeli będzie to niemożliwe, to przynajmniej w krótkich odstępach
czasu. Będzie też można ustalić ze stronami czas konieczny do przeprowadzenia dowodów z dokumentów, biorąc pod uwagę, że zarówno sąd, jak i strony
otrzymają ich odpisy przed rozprawą. Wreszcie będzie też można założyć oczekiwany termin na sporządzenie opinii przez biegłego. W tym względzie ustalone zostanie ze stronami, czy zlecenie dla biegłego zostanie wysłane jeszcze
przed rozprawą36.
Podsumowanie.
W ocenie twórców reformy, przedstawiony powyżej nowy model organizacji postępowania cywilnego pozwoli stronom uzyskać realny wpływ na kształtowanie przebiegu postępowania, dzięki czemu nie tylko poczują się współgospodarzami postępowania, ale przede wszystkim będą współodpowiedzialne
za jego przebieg. Ponadto, strony zawczasu poznają plan oraz sposób rozpoznania ich sprawy. Po posiedzeniu przygotowawczym i sporządzeniu planu
rozprawy stanie się jasne dla stron, jakie czynności w danej sprawie zostaną
przedsięwzięte, w jakim czasie, oraz, co najważniejsze, kiedy mogą spodziewać
się rozstrzygnięcia.
Ma to za zadanie zdecydowane zwiększenie stopnia transparentności działania sądu, a przez to poprawę jego wizerunku w świadomości społecznej.
Najważniejszym jednak czynnikiem pozytywnym takiego ukształtowania procedowania ze sprawą cywilną, wydaje się zdaniem autorów nowelizacji wciągnięcie stron tj. obywateli, w organizację pracy sądu nad ich sprawą. Poczucie
współuczestnictwa, czy wręcz oddziaływania obywateli na pracę sądu ze sprawą wydaje się nie do przecenienia, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji standaryzacji i anonimizacji obsługi działalności publicznoprawnej państwa37.
Mariusz Śladkowski
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Osoba fizyczna czy prawna?
dr hab. Tomasz Kubalica

Prawnicy znają rozróżnienie między osobą fizyczną a osobą prawną.
Jednak pytanie „kto to jest?” odniesiemy tylko do osoby fizycznej, natomiast o osobę prawną zapytamy
raczej „co to jest?”. Paradoks ten
nasuwa kwestę, co oznacza zatem
bycie osobą w odniesieniu do tego
rodzaju podmiotów prawa, które nie
są ludźmi? To pytanie jest bardzo
istotne w kontekście współczesnych
wyzwań cywilizacyjnych i technologicznych, gdy poszukujemy odpowiedzi na pytania o istotę sztucznej
inteligencji, a także – o podmiotowość moralną zwierząt.
Historia pojęcia osoby zaczyna
się wprawdzie w antycznym teatrze
greckim, ale już w starożytnym Rzymie pojęcie to zadomowiło się w
prawie, by później zrobić zawrotną
karierę w teologii i filozofii. Pierwotnie słowo persona (gr. prosopon)
używane było na oznaczenie skrywającej twarz aktora maski teatralnej, zza której mógł wydobywać się
tylko głos artysty. Ten teatralny trik
został w pewnym sensie zachowany po przeszczepieniu pojęcia oso40

by do dziedziny prawa. Osobowość
prawna persony w prawie rzymskim
oznaczała, że taki człowiek ma prawo występować publicznie, między
innymi przed sądem. Co więcej, tak
rozumiana osoba mogła pełnić więcej niż jedną funkcję na raz i piastować różne stanowiska. Natomiast
jeśli człowiek nie miał statusu persony, to był tylko rzeczą, czyli niewolnikiem, który był określany mianem
homo, sytuował się poza sferą państwa i prawa.
Prawniczy termin „osoba” równie
dobrze przyjął się w rozważaniach
teologiczno-filozoficznych. Na przykład łaciński teolog Tertulian wykorzystał okoliczność, iż osoba w sensie prawnym mogła pełnić więcej
niż jedną funkcję na raz i piastować
różne stanowiska, do wyjaśnienia
zawiłości teologicznego dogmatu,
że Bóg jest jeden w trzech osobach.
Filozoficzno-antropologiczny wymiar osoby podjął również wczesnochrześcijański myśliciel rzymski Boecjusz, który skonstruował klasyczną
definicję osoby jako rationalis naturae individua substantia (substancja
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indywidualną o rozumnej naturze).
Dzięki temu połączył judeochrześcijańską teologię z przedchrześcijańską metafizyką Arystotelesa. W ten
sposób pojęcie osoby scala metafizyczną kategorię substancji z racjonalnością. Ten zabieg pozwolił wyjaśnić średniowiecznym teologom
podwójną – ludzko-boską – naturę
osoby Jezusa Chrystusa.
Dalej pojęcie osoby ewoluowało w nowożytnej epistemologii i
etyce. Punktem wyjścia było Kartezjuszowskie zerwanie ze scholastyczną koncepcją duszy przez oddzielenie komponentu duchowego
(res cogitans) od materialnego (res
extensa). Byt duchowy (substancja
myśląca) właściwa jest tylko i wyłącznie ludziom oraz świadczy o ich
pochodzeniu od Boga. Kartezjusz
w Medytacjach o pierwszej filozofii
ujmuje istotę człowieka w następujący sposób: „Czymże więc jestem?
Rzeczą myślącą; ale co to jest? Jest
to rzecz, która wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a także
wyobraża sobie i czuje”. Tak rozumianej substancji myślącej John
Locke nadał psychologiczny sens
podmiotu o określonych cechach,
takich jak świadomość, racjonalność, czy zdolność do odczuwania.
Podstawową rolę odgrywa przy tym
refleksja, czyli samoświadomość,
co oznacza zdolność do myślenia
o sobie samym. Choć Locke był zawziętym krytykiem Kartezjusza, to
zaadaptował jego dualizm psychofizyczny, który stał się podstawowym

założeniem nowożytnej psychologii. Dualizm przyczynił się do odseparowania pojęć człowieka i osoby.
Człowiek to dla Locke’a żyjące ciało,
które jako takie nie musi być rozumną świadomością, czyli osobą.
Dla Immanuela Kanta osoba jest
rozumiana przede wszystkim jako
podmiot moralny i stanowi podstawę słynnego imperatywu kategorycznego: „Postępuj tak, byś
człowieczeństwa tak w twej osobie,
jako też w osobie każdego innego
używał zawsze zarazem jako celu,
nigdy tylko jako środka”. Etyka Kanta
zbudowana jest na godności osoby,
która podmiotowo sama z siebie
określa, na co się ona godzi lub co
odrzuca. Tylko w ten sposób można
respektować godność własną i innej osoby, ponieważ granicę naszej
wolności wyznacza godność innych
osób, które nasza aktywność może
dotykać.
Kantowska koncepcja osoby została rozwinięta przez personalizm,
głoszący, że człowiek jako osoba
stanowi źródło szczególnej wartości i posiada wyróżnioną pozycję w
świecie. Osobowy status człowieka
czyni go warunkiem powinności
moralnych, które ujawniają osobową godność. Osoba jest podstawową wartością moralnej powinności,
która wyznacza, co osoba-podmiot
powinna czynić wobec osoby-adresata. Relacje międzyludzkie oznaczają konieczność respektowania
drugiego człowieka, czyli afirmacji
jego wartości jako osoby. Afirma-
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cja osoby stanowi źródło moralnego dobra. W tym duchu filozofował
Karol Wojtyła, który sformułował
tak zwaną normę personalistyczną.
Norma ta ujmuje zasadniczą różnicę
między osobą a rzeczami w dwóch
wymiarach: negatywnym i pozytywnym. Formuła negatywna oznacza, że osoby nie wolno używać
jako środka do realizacji celu. Norma pozytywna mówi, że właściwym
odniesieniem do osoby jest miłość.
W tym zakresie można obserwować rozbieżność między prawniczym a filozoficznym rozumieniem
osoby. W filozofii człowiek jest pojęciem szerszym a pojęcie osoby wyraża aksjologiczny sens człowieka.
W prawie termin osoby – a właściwie podmiotu prawa – ma charakter raczej techniczny, a pojęcie człowieka używa się wyjątkowo, żeby
wyróżnić jego szczególne prawa
i godność. W różnych regulacjach
występują różne kategorie podmiotów prawa, którymi mogą być
zarówno ludzie, jak i nieludzie, na
przykład grupy ludzkie. Podmiotami
są również organizacje pozbawione
„substratu” ludzkiego, na przykład
fundacje, których substratem jest
majątek. Podmiotami mogą być
zarówno obywatele oraz organy
państwa, ale także same państwa
jak i organizacje. Nawet obiekty naturalne mogą stać się podmiotami
prawa, tak jak to się stało w Nowej
Zelandii w 2014 r., gdy rzeka Whanganui uzyskała osobowość prawną.
Prawo cywilne nazywa swe pod42

mioty wprost osobami i rozróżnia
osoby fizyczne oraz osoby prawne.
Taka sytuacja rodzi ciekawy paradoks. Jeśli zapytamy, „kto to jest?”,
to odpowiedź, „to jest Friedrich Carl
von Savigny” będzie prawidłowa, ale
odpowiedź „to jest Uniwersytet Śląski” usłyszymy tylko na pytanie, „co
to jest?”, chociaż uniwersytet stanowi osobę prawną. Zgodnie z potoczną intuicją każdy człowiek jest osobą fizyczną. Ale mniej intuicyjne jest
zatem przyjęcie, że osobą prawną
jest jednostka organizacyjna, której
przepisy przyznają zdolność prawną
realizowaną za pomocą jej organów.
Osoby prawne długo budziły wątpliwości natury filozoficznoprawnej,
co doprowadziło do wykształcenia
teorii substratu i teorii fikcji w odniesieniu do ich istnienia. Nie jest
to jednak tylko kwestia akademicka,
gdyż pojawia się kontrowersyjna
kwestia odpowiedzialności karnej
osób prawnych; na przykład potężnych międzynarodowych korporacji, jak podmioty niebędące ludźmi,
pozbawione duszy i ciała ludzkiego
mają ponosić konsekwencje swych
działań.
Stanowisko prawa skłania do filozoficznego pytania: czy tylko ludzie
mogą być osobami. Czy niektóre
zwierzęta lub komputery nie mogą
uchodzić za osoby? Wiele zwierząt,
w szczególności wysoko rozwiniętych, przejawia jakąś formę świadomości i racjonalności. Posiadają
określoną perspektywę patrzenia na
świat i wydają się przejawiać nawet
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samoświadomość własnej odrębności od otoczenia. Wydaje się, że dowodzi tego eksperyment z lustrem
i szympansami, które w określonym
kontekście nauczyły się rozpoznawać siebie jako osobne jednostki.
Ponadto zwierzęta żyjące w grupach wchodzą z innymi w różne interakcje w zależności od ich statusu
społecznego. Tym samym wykazują
społeczne poczucie siebie samych
i potrafią indywidualnie odnieść się
do innych członków grupy. Jeśli rozumność polega między innymi na
zdolności do wyciągania wniosków
według zasady na przykład środka do celu, to zwierzęta przejawiają taką postać racjonalności, gdyż
potrafią znaleźć źródło pożywienia.
Trudno zaprzeczyć, że zwierzęta potrafią dobierać środki do celu, czyli
realizować racjonalność instrumentalną. Jeżeli używanie sygnałów potraktujemy jako sposób posługiwania się językiem, to człekokształtne
wykazują niekiedy trudną do pominięcia zdolność uczenia się języka
migowego w kontaktach z człowiekiem tak jak szympansica Washoe.
Inna kwestia, czy komputery potrafią myśleć. Jeśli myśleniem nazwiemy komutację, czyli zdolność
przechodzenia według określonych
zasad od danych wejściowych do
danych wyjściowych, to odpowiedź
wydaje się pozytywna. Zastrzeżenia
jednak budzą wyniki eksperymentu
myślowego, tzw. chińskiego poko-

ju, przedstawionego przez Johna
Searle’a. Mamy człowieka nieznającego języka chińskiego i skutecznie odizolowanego od otoczenia w
osobnym pomieszczeniu. Człowiek
ten ma za zadanie odpowiadać na
przekazywane mu chińskie symbole innymi symbolami według
zadanych reguł. Obiektywnie taka
wymiana wydaje się sensowna i
skutecznie symulować procesy myślowe, chociaż człowiek w chińskim
pokoju przetwarza symbole bez ich
zrozumienia, podobnie jak komputery komutują symbole zgodnie z
zadanymi regułami. Jak chiński pokój symuluje osobę, znającą język
chiński, tak komputery jedynie symulują myślenie.
Kwestia osobowości w odniesieniu do sztucznej inteligencji jest
niezwykle paląca na przykład ze
względu na rozwój technologii autonomicznych samochodów. Przez
osobę rozumiemy bowiem podmiot moralnych wyborów, a tutaj ta
podmiotowość wydaje się być tylko
symulowana. Ponieważ układ sterujący samochodem autonomicznym
realizuje zadany algorytm, to ostatecznie odpowiedzialność moralna
nie może obciążać jego sumienia.
Nie może też obciążyć sumienia
programisty ani kierowcy, ponieważ
nie ma ich na miejscu zdarzenia. Kto
zatem będzie odpowiedzialny za
wypadek?
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

WARTOŚCI
I POWINNOŚCI
„Życie nie jest dobre, ani złe, jest tylko miejscem
dobra albo zła, zależnie od tego, czy zrobicie w nim
miejsce dla dobra lub zła”.
Michel de Montaigne

Żyjemy w takich ciekawych czasach, kiedy prawo nie nadąża za zmianami
w naszym życiu – dotyczy to między innymi sfer, które dotychczas nie były
przez prawo szczegółowo regulowane, np. informatyka czy niektóre zagadnienia
medyczne. Oczekiwanie na aktywność1 „mitycznego ustawodawcy” może trwać
zbyt długo, choćby z uwagi na fakt, iż inne sprawy jego zdaniem są prymarne.
Patrząc z drugiej strony mamy postępującą inflację prawa – kto z nas (bez pomocy specjalistycznych prawniczych programów informatycznych) w zalewającej powodzi ciągle nowelizowanych aktów prawnych jest w stanie stwierdzić,
jaki przepis jeszcze nie obowiązuje albo już nie obowiązuje. Niektóre przepisy
nie są wzajemnie „kompatybilne”2, a jeśli dodamy do tego niechlujstwo ustawodawcze... Przeciętny człowiek nie rozumie bardzo często orzeczeń sądowych czy
organów administracji, a jeśli nawet korzysta z pomocy prawnika dalej gubi się
w gąszczu informacji związanych z prawem i jego interpretacją.
Korzystają na tym przede wszystkim prawnicy – zarówno profesjonaliści; jak
adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi itp., a także różnego rodzaju kanceZdaję sobie sprawę, że prawo nie może od razu reagować na każdą zmianę w otaczającej
rzeczywistości, jednak niekiedy trwa to zbyt długo, np. przepisy dotyczące większości tzw. przestępstw informatycznych wprowadzono dopiero w kodeksie karnym z 1997 r., który wszedł w
życie 1.09.1998 r.
2
Jest to określenie używane głównie w informatyce – Kompatybilny 1. «o komputerze, drukarce, karcie graficznej lub muzycznej itp.: mogący działać łącznie z innymi urządzeniami tego typu»
2. «odpowiadający czemuś lub przystosowany do czegoś pod każdym względem». – tu oczywiście w
tym drugim znaczeniu. Cyt. za: https://sjp.pwn.pl/slowniki/kompatybilne.html
1
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larie prawne, które nie zawsze dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą,
a często wykorzystują jako pracowników studentów (oczywiście, także i studentów prawa), którzy mają jedną podstawową zaletę – są po prostu tani, a to, że nie
mają wielkiego doświadczenia, a ich głównym źródłem wiedzy jest bezpłatny
„mecenas/profesor Google” wydaje się być bez większego znaczenia …
Nie bójmy się też powiedzieć/napisać, iż niekompetencja nie ominęła też sądownictwa – chyba każdy z nas zetknął się w swoim życiu zawodowym z czymś,
co pozwolę sobie nazwać „znachorstwem judykacyjnym”.
Profesjonaliści i „znachorzy”
Istnienie nieprofesjonalistów wykonujących w rzeczywistości pracę fachowców dotyczy wielu innych zawodów – szczególnie widoczne jest to
w medycynie, gdzie mamy lekarzy i „znachorów”. Z drugiej jednak strony,
fakt, iż ktoś posiada stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje nie oznacza, że
będzie podejmował decyzje kierując się głównie dobrem klienta/pacjenta.
Jeśli kieruje się zasadą sformułowaną przez Petera Ferdinanda Druckera 3
„Jedynym źródłem zysku w biznesie jest klient, którego czek wciąż ma pokrycie” i podporządkuje temu swoje działanie, to w przypadkach niektórych
zawodów może się okazać, że podjęte działania aczkolwiek korzystne dla np.
kancelarii, w ostatecznym rachunku okażą się niekorzystne dla klienta. Warto
tu może przypomnieć stary dowcip, kiedy to młody początkujący adwokat
przychodzi dumny do ojca – też adwokata – i mówi wygrałem proces, którego ty ani twój ojciec nie mogliście zakończyć od ponad trzydziestu lat.
Ty idioto – mówi zdenerwowany ojciec – dzięki dochodom za prowadzenie
tego procesu mój ojciec mógł mnie wykształcić na prawnika, ja ciebie mogłem wykształcić, a teraz, za co ty będziesz kształcił swoje dzieci …?
Można więc z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że prowadzenie praktyki lekarskiej czy kancelarii radcy prawnego nie może być traktowane tak
jak prowadzenie zwykłego biznesu. Cytowany wcześniej Peter Drucker przytacza pewną anegdotę: Jest stara historia o trzech kamieniarzach, których
spytano, czym tak naprawdę się zajmują. Pierwszy powiedział: „zarabiam
na życie”. Drugi właśnie rozbijał kolejny kamień, ale oświadczył: „jestem najlepszym kamieniarzem w całym kraju.” Trzeci zaś spojrzał w wizjonerskim
uniesieniu i oznajmił: „Buduję katedrę”. Oczywiście na miano prawdziwego
menadżera zasługiwał ostatni. 4
Peter Ferdinand Drucker (ur. 19 listopada 1909 w Wiedniu, zm. 11 listopada 2005 w Claremont)
– ekspert ds. zarządzania, wykładowca akademicki, badacz procesów organizacji i zarządzania w
korporacjach oraz organizacjach non-profit. Uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku. Za Wikipedią - https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
4
Peter F. Drucker „Drucker na każdy dzień”- Poznań 2011 r. str. 297
3
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Aksjologia i hierarchia wartości
Dawniej mówiło się, że niektóre zawody (np. duchowni różnych wyznań,
lekarze, pielęgniarki, nauczyciele), to zawody z powołania – bardzo rzadko
zaliczano do nich prawników, a jeśli już, to co najwyżej sędziów.
W przypadku duchownych zasady ich właściwego, moralnego postępowania wynikają z fundamentalnych założeń religijnych, niejednokrotnie spisanych (np. Pismo Święte), natomiast ustalenie takich zasad w przypadku innych zawodów wymaga ustalenia określonych pozaprawnych norm, według
których ich przedstawiciele winni postępować.
Jak wiadomo pojęcia dobra i zła są kluczowym elementem nauki o wartościach czyli aksjologii. W pierwszej kolejności winniśmy uporać się z odpowiedziami na podstawowe pytania, takie jak między innymi: Czy dobro/zło
(moralne) jest definiowalne? Czy dobro i zło to pojęcia absolutne czy względne? Czy dobro i zło są obiektywne czy subiektywne? Jeśli uda się nam ustalić odpowiedzi, to w zależności od ich treści możemy stworzyć taki system/
hierarchię wartości, które pozwolą nam wyznaczyć tzw. dobro najwyższe,
będące niejako drogowskazem w postępowaniu dla danej grupy zawodowej,
czy grupy parającej się określoną profesją np. polityków.
Pamiętać też należy, iż czymś innym jest dobro jednostki, a czymś innym
dobro jakiejś grupy. W założeniu powinny się one pokrywać, ale często pozostają wobec siebie w stosunku niezależności, a czasem są one nawet przeciwstawne. Sprawa komplikuje się bardziej jeśli przeciwstawimy sobie dobro
określonego człowieka dobru grupy konkretnych ludzi. Przykładowo w okresie rządów faszystowskich w Niemczech w wielu przypadkach gorący zwolennicy Hitlera zmieniali swe poglądy na pacyfistyczne, gdy skutki prowadzonej wojny zaczęły bezpośrednio dotykać ich lub ich najbliższych – wcześniej
jej konsekwencje ponosili bliżej nieokreśleni „inni”.
Deontologia, czyli nauka o powinnościach
Już od czasów najdawniejszych utyskiwano na odstępstwa w wykonywaniu zawodu od przejętych w danym społeczeństwie norm moralnych. Początkowo dotyczyło to głównie lekarzy, z czasem rozszerzono to także na
przedstawicieli innych zawodów – w tym także prawniczych. Normy moralne
zmieniały się na przestrzeni wieków i zależności od szerokości/długości geograficznej. Niektóre z nich nie mają dziś praktycznego zastosowania, pojawiły
się także nowe o których wcześniej nawet nie myślano.
Wszelkie normy moralne są wartościami relatywnymi. Cele stawiane przez
poszczególne nauki determinują poglądy na rolę danego zawodu i sposobu
jego wykonywania. W przypadku grup zawodowych o szczególnym znaczeniu społecznym, tj. duchownym, lekarzom, sędziom, czy politykom itp. mu46
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szą być spełnione określone wymagania albowiem wartości, które im przyświecają nie mają znaczenia li tylko jednostkowego, lecz wpływają na losy
całych grup społecznych.
Stąd powstała konieczność uregulowania zasad postępowania zarówno
wobec pacjentów/klientów/podsądnych, jak i wzajemnych stosunków w ramach danej grupy zawodowej. Powstałe kodeksy etyczne większości grup
zawodowych to w rzeczywistości usystematyzowane i wprowadzone w życie przez odpowiedni organ zasady tzw. etyki prywatnej czyli niezbędnych
powinności i obowiązków.
To właśnie deontologia dopełnia aksjologię i pozwala na stworzenie jednolitego systemu etycznego, którego wyrazem winien być kodeks etyczny
danej grupy zawodowej. Nie można stworzyć jednolitych zasad deontologicznych dla wszystkich przedstawicieli danego zawodu, które mogłyby
obowiązywać w każdym czasie i na terenie każdego kraju. Zasady deontologiczne są determinowane bowiem przez wartości (aksjologię), które są odmienne choćby z racji uwarunkowań historycznych, czy obyczajowych w
poszczególnych krajach. Tutaj nie mogą obowiązywać zasady uniwersalne.
Stąd konieczność odwołania się we wszelkich kodeksach etycznych do
określonych wartości, które nie powinny być narzucane przez władze samorządowe w danej korporacji zawodowej, a winny odpowiadać obowiązującemu w danej społeczności systemowi wartości. Tylko wtedy owe przepisy
etyczne będą przestrzegane i społecznie akceptowane i nie trzeba ich będzie zmieniać zgodnie z obowiązującymi trendami politycznymi.
Aleksander Chmiel
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ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Uczestniczyłem ostatnio w szkoleniu zorganizowanym przez Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego dla jego
Zastępców i Rzeczników Okręgowych.
Szkolenie prowadził Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz (także:
Przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej). W trakcie tego szkolenia poruszano i żywo dyskutowano o problemie, który ostatnio w naszym izbowym
postępowaniu dyscyplinarnym pojawił
się w kilku przypadkach. Mam tu na myśli, niestety, ostatnio kilkakrotnie zdarzające się uzyskane przeze mnie informacje
o prawomocnym skazaniu radcy prawnego przez sądy powszechne za popełnienie przestępstwa.
Art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych stwierdza, że radca prawny ponosi
odpowiedzialność dyscyplinarną za postępowanie sprzeczne z prawem; jaka
więc powinna być reakcja organów dyscyplinarnych w tego typu sytuacji? Przede wszystkim stwierdzić należy, że wyrok
skazujący sądu powszechnego wiąże organy dyscyplinarne. Oznacza to, że nie
ma żadnych podstaw do prowadzenia
jakiegokolwiek postępowania dowodowego, dotyczącego tego popełnionego
48

przestępstwa, czyli wnioski obwinionego, np. o przesłuchanie świadków na
okoliczności popełnionego przez niego
czynu, jego winy itp. - nie mogą zostać
uwzględnione.
Następnym problemem, który może
się pojawić w toku postępowania jest
zatarcie skazania w momencie przedstawieniu zarzutów lub orzekania przez Sąd
Dyscyplinarny, np. zapadł wyrok skazujący
radcę prawnego na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres 1 roku i w tych wyżej
wymienionych przypadkach nastąpiło z
powodu upływu okresu zawieszenia zatarcia skazania. Obwinieni w takiej sytuacji
twierdzą, że są niekarani przedstawiając
„czystą” kartę karną. Fakt zatarcia skazania
nie stanowi żadnej przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, bowiem nie ma wątpliwości, że
radca prawny popełnił przestępstwo, a to
zatarcie skazania traktować można jako
swoistą fikcję prawną, czyli uznajemy że
zatarcie skazania nie przekreśla faktu popełnienia przez radcę prawnego określonego przestępstwa”historycznego”
Kolejnym problemem jest orzeczenie
przez Sąd warunkowego umorzenia po-
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stępowania. Pamiętać należy iż warunkowe umorzenie postępowania za określony czyn następuje w sytuacji gdy wina
nie budzi wątpliwości, czyli popełnienie
czynu karnego jest oczywiste, lecz tylko
nie wymienia za ten czyn kary przewidzianej w kodeksie karnym. Po ustaleniu
przez rzecznika, że nastąpiło skazanie radcy prawnego za popełnione przez niego
przestępstwo, rzecznik winien ustalić, czy
popełnienie tego przestępstwa jest deliktem dyscyplinarnym. Z reguły ocena
taka następuje i kwalifikowana jest jako
przewinienie dyscyplinarne w oparciu o
cytowany wyżej art. 64 ust. 1 ustawy o
radcach prawnych i art. 11 Kodeksu Etyki
Radcy Prawnego.
Następną implikacją skazania za przestępstwo jest wpływ tego skazania na
przedawnienie ścigania i karania w postępowaniu dyscyplinarnym. Jak wiemy
przedawnienie to wynosi odpowiednio 3
i 5 lat. Jeżeli delikt dyscyplinarny jest równocześnie przestępstwem to wówczas
stosujemy przepisy dotyczące przedawnienia określone w kodeksie karnym.
Podnoszony jest także często w tych
sprawach zarzut dwukrotnego karania za
ten sam czyn, tzn. karanie przez Sąd powszechny i Sąd Dyscyplinarny. Twierdzenie to jest nieprawidłowe.
Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego
nie jest traktowane jako skazanie za ten
sam czyn. Sąd dyscyplinarny orzeka o
popełnieniu przez radcę prawnego deliktu dyscyplinarnego, a nie przestępstwa.
Świadczy o tym też fakt, że jeżeli nastąpi
uniewinnienie radcy prawnego przez Sąd
powszechny, to nie powoduje to automa-

tycznie umorzenia postępowania wobec
radcy prawnego. Organy dyscyplinarne
mogą ustalić, że ten czyn co do którego
zapadł wyrok uniewinniający jest jednak
deliktem dyscyplinarnym.
Ostatnie nasuwające się pytania to
jakie kary dyscyplinarne i wg jakich kryteriów są wymierzane w tego typu przypadkach? Pytanie najważniejsze dla skazanego radcy prawnego to pytanie, czy Sąd
Dyscyplinarny zawsze w razie skazania
przez sąd powszechny i przyjęciu, że ten
czyn stanowi także delikt dyscyplinarny
orzeknie karę najsurowszą, czyli pozbawienie prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego? Zdaniem moim brak
jest podstaw do przyjęcia, że w sprawach
tych nie następuje „automatyczne” orzeczenie kary najsurowszej.
Trzeba tu wziąć pod uwagę m. in. następujące okoliczności – czy popełnione
przestępstwo było przestępstwem umyślnym czy też nieumyślnym, czy naruszenie
prawa, za które skazano radcę prawnego
było rażące, czy też niewielkie, no i trzeba
też brać pod uwagę okoliczności osobiste
skazanego radcę prawnego, które mogą
mieć wpływ na wymiar kary.
Najważniejszym moim zdaniem jest
kryterium pierwsze, to znaczy: czy popełnione przestępstwo było przestępstwem
umyślnym czy też nieumyślnym.
Wojciech Kubisa

PS Mam nadzieję, że Szanowni PT Czytelnicy artykuł ten potraktują jako czyste
teoretyczne rozważania i nie będą zmuszeni wykorzystać go w postępowaniu
dyscyplinarnym ich dotyczącym.
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Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

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

Czy radca prawny może nagrać
rozmowę, o czym nie wie druga strona rozmowy, a następnie tak zarejestrowaną rozmowę wykorzystać jako
dowód w postępowaniu sądowym?
Na to pytanie negatywnie odpowiedziały sądy dyscyplinarne dwóch instancji. Radca prawny, którego sprawę opiszę w tym artykule nie był
przekonany, że takie działanie jest
sprzeczne z etyką zawodową i stanowi przewinienie dyscyplinarne.
Orzeczeniem z 2018 r. Okręgowy
Sąd Dyscyplinarny OIRP w Katowicach (dalej OSD) uznał radcę
prawnego za winnego popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że dokonał rejestracji rozmowy z członkami związku zawodowego, bez ich uprzedniej
zgody i wiedzy, a następnie utrwalone na płycie CD rozmowy zgłosił
jako dowód w toczącym się z jego
powództwa procesie przed sądem
powszechnym, wydział pracy, w
związku z wypowiedzeniem umowy
o pracę i wymierzył karę upomnienia na podstawie art. 64 ust.1 ustawy
z 06.07.1982 r. o radcach prawnych
w zw. z art. 11 ust.1, 2 KERP i art. 1
KERP.
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W tym miejscu należy wyjaśnić, iż
Obwiniony pracował na podstawie
umowy o pracę i w czasie postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego był jeszcze
aplikantem radcowskim, a w czasie
postępowania sądowego już radcą
prawnym.
OSD dając wiarę wyjaśnieniom
Obwinionego, iż jego decyzja co
do nagrania wynikała z obawy co
do prawdziwości zeznań w sądzie
osób nagranych uznał, że potajemne nagrywanie przez Obwinionego prowadzonych rozmów stanowi
nadużycie zaufania rozmówcy, a w
ocenie Sądu godzi również w gwarantowane konstytucyjnie prawa
innej osoby (jest co najmniej wątpliwą etycznie ingerencją w dobra
osobiste drugiej osoby). OSD stwierdził, iż zgodnie z orzecznictwem
Sądów Dyscyplinarnych i Sądu Najwyższego, zasady etyki radcowskiej
od dawna interpretowane są w taki
sposób, że radcowie prawni nie powinni wykonywać nagrań, o których
nie wie druga strona rozmowy. OSD
przyjął, że motywacją Obwinionego
była utrata poczucia stabilności pracy wobec obaw o jej utratę, co sta-
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nowiło częściowe usprawiedliwienie
jego zachowania, jednak nie w takim
stopniu, by wyłączała odpowiedzialność dyscyplinarną. OSD uznał, że
kara upomnienia jest odpowiednią sankcją za taki czyn i spełni cel
prewencyjny w stosunku do obwinionego, jak również cel związany
ze społecznym jej oddziaływaniem,
bowiem umocni w społeczeństwie
przekonanie, że czyn którego dopuścił się obwiniony spotkał się z
adekwatną, skuteczną i nieuchronną
sankcją Sądu.
Od orzeczenia odwołanie złożył Obwiniony zaskarżając orzeczenie w całości, wnosząc o uniewinnienie ewentualnie o uchylenie
orzeczenia w całości i na podstawie
art. 17 §1 pkt. 3 k.p.k. umorzenie, z
uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości zarzucanego mu
czynu. Orzeczeniu zarzucił obrazę
przepisów prawa materialnego a to
art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 11 ust.1 i 2 KERP,
art. 30 k.k., 410 k.p.k., 424 §1 pkt.2
k.p.k. w zw. z art. 6 k.p.k. Nie zgodził
się z uznaniem przez sąd I instancji,
że utrwalając na płycie CD nagranie
prywatnej rozmowy i zgłaszając to
jako dowód w postępowaniu cywilnym naruszył zasady etyki zawodowej (art. 11 ust.1 i 2 KERP). Wniósł
także kolejne zarzuty, omówione w
dalszej części relacji z postępowania.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
(dalej WSD) uznając, że odwołanie Obwinionego nie zasługuje na
uwzględnienie utrzymał w mocy

orzeczenie I instancji; w uzasadnieniu odniósł się do sześciu zarzutów Obwinionego, przede wszystkim przedstawił linię orzeczniczą
WSD, jak również SN w tej i innych
kwestiach.
W sprawie bezspornie doszło do
rejestracji przez Obwinionego rozmowy z osobami bez ich uprzedniej
zgody i wiedzy, a następnie zgłoszenie utrwalonego na płycie CD nagrania prywatnej rozmowy jako dowodu przed sądem. Zdaniem WSD nie
jest dopuszczalne tolerowanie
sytuacji, w której dochodzi do
niejawnego nagrywania przez
członka samorządu zawodowego
radców prawnych treści rozmowy
prowadzonej z innymi osobami,
nawet jeśli nie jest dokonywane
przy wykonywaniu czynności zawodowych, nie jest akceptowane
także w odniesieniu do profesjonalnych pełnomocników nagrywanie potajemne przez nich rozmów, tj. bez wiedzy rozmówców
oraz wykorzystywanie tak pozyskanych nagrań w procesach
sądowych. Zatem nieuprawnione
było posunięcie się przez Obwinionego do tak radykalnych środków,
by nagrać swoich kolegów z pracy i
organizacji związkowej potajemnie i
bez ich zgody w celu stworzenia dowodów w postępowaniu, kiedy nie
nastąpiły jeszcze żadne zdarzenia
mogące uzasadniać tak drastyczne działania. W ocenie WSD takie
zachowanie obwinionego jest deliktem dyscyplinarnym z uwagi na
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fakt, że radca prawny czy aplikant
radcowski powinni dbać o godność
zawodu również w życiu prywatnym
kiedy działają we własnych osobistych interesach i celach.
W kolejnym kroku Odwołujący
się zarzucił obrazę art. 30 k.k. w
zw. z art.74 1pkt.2 u.r.p. poprzez
jego niezastosowanie albowiem pozostawał on w usprawiedliwionej
nieświadomości bezprawności popełnionych czynów, co winno skutkować uznaniem, iż nie dopuścił się
popełnienia zarzucanego mu deliktu
dyscyplinarnego.
Zdaniem WSD zarzut jest nieuzasadniony. Błąd co do bezprawności (prawa) można stosować jedynie w wyjątkowych, nadzwyczajnych
przypadkach, a nieświadomość taka
musi być usprawiedliwiona. Jednakże takie przesłanki nie wystąpiły.
Od radcy prawnego czy aplikanta radcowskiego należy wymagać należytej staranności, która
to staranność jest oceniana na
znacznie wyższym poziomie niż
staranność tzw. modelowego
obywatela. Opisane wyżej zachowanie nie licuje z powagą zawodu a
ponadto jest sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego oraz z zasadami etyki zawodu. Zatem wyczerpuje ono znamiona deliktu dyscyplinarnego.
Na koniec Obwiniony zarzucił
obrazę przepisu art. 410 k.p.k.
poprzez ominięcie przez Sąd I instancji okoliczności przemawiających za umorzeniem postępowania
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o ile nie za uniewinnieniem, z uwagi
na fakt popełnienia czynu nieumyślnie, a zgłoszenie nagranej rozmowy
jako dowodu jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
I ten zarzut WSD uznał za chybiony. Art. 410 k.p.k. należy stosować odpowiednio. OSD uznał ujawnione okoliczności jako podstawę
wydanego orzeczenia w odpowiednim zakresie na potrzeby prowadzonego postępowania dyscyplinarnego. Sąd nie musiał stosować
literalnej wykładni tego przepisu jak
sąd powszechny w postępowaniu
karnym, gdzie niedopuszczalne jest
stosowanie jakichkolwiek wykładni
rozszerzających. Nie jest też możliwe
uznanie czynu Obwinionego jako
nieumyślnego, gdyż zachowania
jego nie należy oceniać w kategorii
przestępstwa niezgodnego z prawem i penalizowanego przez ustawę
karną lecz deliktu dyscyplinarnego,
który Obwiniony popełnił z góry powziętym zamiarem bezpośrednim,
w określonym celu wykorzystania
dokonanych nagrań jako dowodu
w postępowaniu sądowym, a zatem
działał umyślnie. Przewinieniem dyscyplinarnym jest sam fakt potajemnego i bez ich zgody nagrania tych
osób, a następnie wykorzystania zarejestrowanych rozmów jako dowodu w postępowaniu sądowym. Bez
znaczenia jest dla wyżej opisanego
przewinienia skutek w postaci naruszenia czyichś dóbr osobistych, gdyż
zamiarem i obowiązkiem samorządu zawodowego jest dyscyplinar-
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ne penalizowanie takich zachowań.
Podobnie, jak wskazywanie przez
Obwinionego na błąd w ustaleniach
faktycznych polegający na przyjęciu,
iż rodzaj oraz stopień naruszonych
przez niego obowiązków należy
uznać za znaczny, podczas gdy w
ocenie Obwinionego popełnione
czyny charakteryzują się znikomą społeczną szkodliwością. Stopień społecznej szkodliwości czynu
został uwzględniony prze OSD przy
wymiarze kary. WSD tak jak OSD
nie podzielił argumentacji Obwinionego odnośnie znikomej
szkodliwości czynu. Zawód radcy
prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Czyn Obwinionego nie może być oceniany w
kontekście znikomej społecznej
szkodliwości, gdyż ze względu na
wykonywany zawód społeczna
szkodliwość czynu obwinionego
jest znacznie wyższa niż zwykłego, modelowego obywatela. W

ocenie WSD kara upomnienia, jest
adekwatna do stopnia naruszenia
zasad etyki i szkodliwości czynu,
spełnia cel prewencyjny w stosunku
do Obwinionego, także cel związany
ze społecznym jej oddziaływaniem,
co umocni w społeczeństwie, a także w społeczności radców prawnych
przekonanie, że takie czyny spotkają
się z nieuchronną reakcją Sądu.
Na marginesie dodam, że wymierzając karę Sąd I instancji zważył, co
podzielił WSD, na to by kara nie przekraczała stopnia winy, a wymierzając
karę wziął pod uwagę dotychczasową niekaralność za przewinienia
dyscyplinarne, młody wiek Obwinionego i związany z tym brak wystarczającego rozeznania i doświadczenia życiowego i zawodowego w
odniesieniu do sytuacji stresujących,
jaką była obawa przed utratą pracy.
Orzeczenie jest prawomocne.
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Cud zdarza się
gdy otwierają się oczy ślepca
r.pr. Grażyna Grzybowska- Kozik

Cud się zdarzył nam, bo wędrówki w nieznane lub zapomniane otwierają nam oczy. Gdy w ostatnich
dniach maja zadzwonił telefon i Danuta oznajmiła mi: „ jest wolne miejsce do Szwajcarii Czeskiej i Saksońskiej. Jedziesz? „Jadę” rzuciłam do
słuchawki, nie zdając sobie sprawy z
tego, że owo „jadę” odniesie tak znamienne skutki. Sądziłam że poznam
„jakiś” zakątek Środkowej Europy,
podeptam rynek w małym Budziszynie, zajrzę do Pirny cokolwiek to
jest, przemierzę bez wrażeń ogrody
w Pilnitz.
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Pierwsze mocne uderzenie nastąpiło w Bautzen, czyli w Budziszynie.
Miejsce zaskoczyło nas wielkością,
urodą i porządkiem, jak na niemieckie miasto przystało. Trzeba też
pamiętać że 10 wieków temu w Budziszynie rządził Bolesław Chrobry, a
po nim Piastowie, aż do 1032r. Drugie uderzenie w moją ignorancję nastąpiło w Czeskiej Szwajcarii, dzikiej,
surowej, nasączonej zapachem grzybów i paproci. Gdy schodziliśmy do
kanionu rzeki Kamenice, to jakbyśmy
zanurzali się w pierwotny las. Obrazy
to zalesionych to skalistych zboczy
kanionu zapierały dech; wapienne
baszty, iglice, pionowe ściany, czy
formy przypominające niektórych
przedstawicieli fauny pozostaną
trwale we wspomnieniach.
U wylotu kanionu przysiadło sioło Hreńsko, a powyżej niego wyrasta
ponad 500 m npm Prawczicka Brama. To potężne bloki skalne, które
natura wyrzeźbiła i ułożyła w architektoniczne cudo. Skalny most to
jedyny taki projekt w Europie, który
nigdy nie był zaprojektowany. Gdy
wracaliśmy z tego urokliwego zakąt-
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ka chyba byliśmy mniej rozmowni,
wyciszeni i każdy z nas myślał to
samo; niech to miejsce pozostanie
takim jakim jest, bez asfaltowych
ścieżek, tablic informacyjnych, gastronomii z burgerami, sklepów z
pamiątkami i gwaru wszędobylskich
turystów.
Wilkmen bai uns. Kasse bileten. Eins, zwei, drei, ordnung,
wundersheine .Meine Damen meine Herren. Ende. Ausgang. Vielelen danke. Fur ihren bezuch danke. Auchwiderzeen...
To była Szwajcaria Saksońska
– Bastei – urządzona według porządku niemieckiego, w kontrze do
Szwajcarii Czeskiej. Po 3 godzinnej
podróży parostatkiem – jakby przeniesionym ni to z piosenki Krzysztofa
Krawczyka ni to z Misissipi na Elbe cumujemy u nabrzeży Pirny, miasta
historycznego, wciąż mieniącego

się świetnością i duchem art. Pirna
uzyskała prawa miejskie dokumentem lokacyjnym z 1240. To w Pirnie
na rynku przy wschodniej pierzei
jest Dom Canaletta, w którym ponoć
nigdy nie mieszkał. Ja jednak wierzę,
że jeżeli będę kiedyś o północy na
rynku w Pirnie i spojrzę w stronę piętrowej kamienicy z białą fasadą, zobaczę postać w za dużym czarnym
kapeluszu , paletą w dłoni i pędzlem
ze światła księżyca. Buona note signore Canaletto.
Gdy staniesz na jednej z platform
Bastei ujrzysz twierdzę Konigstein
wyniesioną 247 m nad Łabą. Nigdy
nie zdobyta warownia, ulubione
miejsce zabaw króla Augusta II Mocnego Sasa. Wieść niesie, że twierdza
zlokalizowana na uboczu od militarnych szlaków nie miała większego
wojskowego znaczenia i dlatego zyskała chwałę niezdobytej.
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Perły Północnej Polski to kolejny cel naszej eskapady w czerwcu,
a tam …
Toruń. Zawsze go za mało, zawsze jest się tam za krótko i wszystko dzieje się za szybko. Po raz kolejny zwiedzam go z zadyszką, a
szkoda, bo to stare szacowne miasto zasługuje na poznawanie go w
taki sposób, w jaki poznaje się smak
starego wina: delektując się powoli
i po trosze.
Przeciwieństwem Torunia okazał
się Elbląg, a świadomość, że fasady
domów pozbawione są patyny czasu – bo budowane współcześnie od
fundamentów – nie przeszkadzała
w podziwianiu ich urody. Edlblążanki i Elblążanie! Warto było czekać
lata na odbudowę miasta. Rezultat
jest zachwycający.
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Kiedy zmęczona dniem pełnym
zwiedzania stanęłam na moście rzeki
Elbląg usłyszałam od przypadkowo
przechodzących słowa, „będzie dobrze”. Pomyślałam: jak miło spotkać
Polaków za granicą. Ups, a to Polska
właśnie. Taki ci jest ten Elbląg.
Prawdziwa przygoda zaczęła się
w Buczyńcu na Kanale Ostródzko Elbląskim, a to za sprawą pewnego
pana o imionach Georg Jakob, który
wymyślił rzecz genialną i prostą; sposób na pokonane krypą odcinka z
punktu A do punktu B o długości 11
km z różnicą wysokości 99 metrów.
Co tam Albert Einstein z tym swoim E=mc 2. Przecież tej tezy nawet
nie da się sprawdzić empirycznie 1.
Da się. Dokonał tego w 2008 r. profesor
Laurent Lelouch, fizyk z francuskiego Centrum
Fizyki Teoretycznej (przyp. Redakcji)
1
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A tu proszę; dwa sznurki, parę kółek
zębatych ułożonych w dyferencjał,
pagórek, szyna, stara krypa. Podlana
woda i gotowy przepis logistyczny.
Wszyscy wszystko widzą , nie trzeba
teoretyzować. Panie i Panowie kapelusze z głów przed Georgiem Jakubem Steenke.
A my do przodu na jezioro Druzno
i rzekę Elbląg.
Niewolnice o zielonych włosach,
Trzciny z jeziora Druzno.
Poniewierane wiatrem próbują podnieść się z kolan , unieść choćby głowy.
Na próżno. Wiatr knutem przygniata je do tafli wody.
Znów się podnoszą, zgięte lecz
nie złamane.
Wiatr chwyta je za włosy, szarpie.
I tak od zarania aż do nieskończoności trwać będą zmagania tych
dwojga.
Ech , zamienić się w ptaka , przeszyć niebo , poszybować w słońce
By dodać odwagi tym, którym kamienie u stóp ciążą ;
Niewolnicom o zielonych włosach
z jeziora Druzno.
Tylu przede mną pisało o Gdańsku.
Tylu przede mną wygrało i wyśpiewało, że cokolwiek tu powiem, małością
trąci. Powiem jednak o Wielkiej Sali
Rady Ratusza, tego z którego wieży
płynęła muzyka odtwarzana na karilonie; sufit i ściany Sali bogato zdobione malowidłami w barwach złota
czerwieni. Na jednej z nich, nad ko-

minkiem widnieje łacińska sentencja
„ignem gladio ne fodito” – nie tnij
ognia mieczem. Niech każdy z Nas
dokona własnej interpretacji tego napisu, by mądrość w nim zawarta posłużyła nam w życiu.
Późne lato, wrzesień, zieleń drzew
przygasła, deszcz. Może dlatego Dolny
Śląsk wzbudził mieszane uczucia. Wałbrzych, Paczków , Złoty Stok noszą ślady niegdysiejszej urody, lecz widać że
brakuje tu gospodarza, który wydobyłby historię ze starych murów miejskich
Paczkowa, rozchwiał drętwy klimat
Złotego Stoku, a Wałbrzych przywrócił optymistom. Tylko Pałac w Książu i
Twierdza Kłodzko czynią honory Dolnego Śląska. Sezon turystyczny zakończyliśmy w Zakopanym. I kto uwierzy,
że było cudnie w strugach deszczu w
Dolinie Białego. A BYŁO. Od zarania
dziejów sztuka towarzyszy człowiekowi, od zarania dziejów splata się z
naturą będąc pod jej wpływem. Czy to
będzie wystawa fotografii Szwajcarii
Czeskiej eksponowana na poddaszu
schroniska przy Prawczickiej Bramie,
pejzaż Caspara Dawida Friedricha „falsen schlucht”, czy rzeźba dziewczyny
dłuta Małgorzaty Chodakowskiej w
Pilnitz. Kiedy umrze sztuka, niechybnie
odejdzie ostatni człowiek. Podróżujmy, podziwiajmy dzieła twórców, człowieka i natury, poszukujmy absolutu
piękna i nie znajdujmy go, by sztuka
wciąż mogła trwać. Do zobaczenia na
zielonym szlaku.
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Muzyka, która zbliża ludzi
i podobno (Jerzy Waldorff)
łagodzi obyczaje,
czyli zaproszenie do świata sztuki
Maria Nogaj

radca prawny

Motto: świat cię niesie, muzyka cię uniesie !!

Dawid Ogrodnik jako Mietek Kosz w filmie „Ikar”/.
Chociaż artykuł ten dotrze do Czytelników naszego kwartalnika najwcześniej w
połowie grudnia, kiedy myślami będziemy
przy świętach Bożego Narodzenia, to ja
piszę go na początku listopada, a więc w
czasie zadumy i refleksji. W tym czasie w
sposób szczególnie intensywny wspominam nie tyko swoich zmarłych bliskich, ale
także bliskich mi przyjaciół, radców prawnych z mojego pokolenia „ludzi starszych”,
którzy dla mnie są zawsze młodzi. Na czele
z cudowną, mądrą, inteligentną i bardzo
elegancką Anią Zaleską. Naszą wspaniałą
Anią, która – co wydaje się niemożliwe –
nie miała wrogów, tylko entuzjastów swojej
wspaniałej osobowości. Aniu, ciągle jesteś
w naszych sercach. W moim sercu szczególne miejsce ma jeszcze trochę starszy od
Ani, ale równie wspaniały, śp. radca prawny Andrzej Odorkiewicz, mój sąsiad
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z osiedla, dlatego nadal rozglądam się za
żwawym mężczyzną w czarnym bereciku.
Andrzeju, urodzony społeczniku, młodziutki
uczestniku powstania warszawskiego,
który jesteś pochowany w Alei Zasłużonych
na katowickim cmentarzu komunalnym,
szkoda, że nie ma Cię między nami. Brakuje
nam bowiem ludzi wrażliwych na krzywdę
innych i zawsze skłonnych do niesienia im
pomocy. Takich jakim byłeś Ty.
Jest jeszcze wielu wspaniałych Zmarłych w tym 2019 roku, także z bliskiego mojemu sercu świata sztuki. Wymienię znowu
dwóch, wspaniałego Polaka –Ślązaka Kazimierza Kutza, wzbudzającego emocje, ale też niekłamany podziw i Michela
Legranda, kompozytora francuskiego,
kojarzącego mi się zawsze z moją pierwszą wizytą we Francji, oczywiście dawno
temu... Dotąd myślałam, że komponował
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tylko muzykę nieco lżejszego kalibru, w tym
filmową (słynne „szaba daba dab” z filmu
Mężczyzna i Kobieta). Dopiero niedawno
dowiedziałam się, że bliska była mu też muzyka symfoniczna. Dodam, wspaniała, pełna temperamentu, ale także przyrodzonej
mu melancholii. Niedawno bowiem wysłuchałam w radiu dwu jego koncertów, na
fortepian i wiolonczelę. Obydwa znakomite
i niezwykle porywające. Zwłaszcza fortepianowy, oczywiście w wykonaniu, jeszcze,
Michela Legranda.
A teraz zapowiadane transmisje na
żywo z MET, czyli Metropolitan Opery
w Nowym Yorku.
Na początku „Manon” Julesa Masseneta (1842-1912), nie mylić z „Manon Lescaut” Giacomo Pucciniego, bowiem
obydwie opery są napisane na kanwie
powieści Antoine Prevosta pt. Historia
Kawalera des Grieux i Manon Lascaut.
Pierwszy skomponował operę Jules Massenet /premiera rok 1884/ i u niego Manon
wprawdzie umiera po ucieczce z aresztu w
ramionach ukochanego Kawalera, ale jeszcze przed deportacją, która jej się zapewne
słusznie należała. Z tymi samymi słowami
na ustach, jak w powieści, jak to kochała
swego ukochanego i jak bardzo żałuje za
grzechy. I kończy słowami: i tak kończy się
życie Manon Lescaut, chociaż opera nosi
tylko tytuł Manon. U Pucciniego, u którego opera już prawidłowo nosi tytuł Manon Lascaut, ale bez dodatku, i słusznie, o
Kawalerze des Grieux, akcja również kończy
się śmiercią biednej, skruszonej Manon,
ale tym razem, jak w powieści, już na obczyźnie, a zatem nieco bardziej tragicznie.
Czytelnikowi mojego artykułu ten zawiły
wywód może wydawać się nieco zbyt

zawiły, ale proszę mi wierzyć, bardzo się
starałam zrobić to jasno i precyzyjnie. Żeby
już nikomu się obydwie opery nie myliły, jak
myliły się mnie, przez co przegrałam nawet
zakład. Dla porządku dodam, że premiera
Pucciniego miała miejsce 9 lat później aniżeli Masseneta, czyli w roku 1893.
A teraz o samym spektaklu opery Massneta, którą w tej samej inscenizacji oglądałam również z MET, ale w innej obsadzie,
około 5 lat wcześniej. Wtedy Manon śpiewała słynna Anna Netrebko, a Kawalera mój
ukochany Piotr Beczała. Wcześniej opery tej
słuchałam w transmisji radiowej z opery
„Bastylia” w Paryżu i w połowie zasnęłam. I
gdyby nie Beczała, znudzona, nie oglądałabym zapewne transmisji z MET. Ale podczas
tej transmisji nie tylko nie zasnęłam, lecz jak
wszyscy na widowni, byłam oczarowana i
nawet płakałam. Bo zarówno Manon jak i
jej Kawaler śpiewali przepięknie i po prostu
wzruszająco.
Na transmisję spektaklu z listopada
roku 2019 poszłam, jak to wcześniej zapowiadałam „na łamach”, wyłącznie z uwagi
na Artura Rucińskiego w roli uroczego
nicponia, kuzyna Manon, który „miał się nią
opiekować”. Nie nudziłam się również tym
razem, bo spektakl, jakkolwiek w tej samej
inscenizacji, lecz w nowej obsadzie, różnił
się w sposób zasadniczy od poprzedniego. Tym razem przedstawienie miało spore tempo (spektakl jest bardzo długi, a zatem tempo jest ważne) i dużo elementów
komediowych, co było głównie zasługą
Artura Rucińskiego, który po tej premierze
otrzymał w Nowym Yorku entuzjastyczne recenzje prasowe. Napisano bowiem,
że był perfekcyjny, z czym się absolutnie
zgadzam. Perfekcyjny był również w wy-
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wiadzie, którego udzielił w bezbłędnej angielszczyźnie i wzruszający, kiedy nas pozdrawiał po polsku. Szczególnie żonę, której
dedykował swoją rolę, ciekawe zresztą: figlarnego nicponia!?
Główni bohaterowie, Lisette Oropesa, liryczny sopran o zabarwieniu koloraturowym i Michael Fabiano (tenor), obydwoje nieomalże rówieśnicy, amerykanie
urodzeni w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, byli dobrzy i utrzymali się w
konwencji beznadziejnie naiwnych marzycieli. Obydwoje są też laureatami prestiżowej amerykańskiej nagrody dla śpiewaków
Beverly Sills Artist Award.
A teraz NOSPR w kolejnym sezonie, w nowej, dyrektorskiej obsadzie
– dyrektorka naczelna i dyrektor artystyczny.
Nowy duet dyrektorski, czyli pani Ewa
Bogusz-Moore, dyrektor naczelny i programowy NOSPR i maestro Lawrence Foster,
dyrektor artystyczny i pierwszy dyrygent
NOSPR, może być, co się jeszcze okaże, duetem idealnym. Na wspólnych zdjęciach
wypadają bardzo sympatycznie i sezon
2019/2010 rozpoczęli 18 X 2019 brawurowo
i efektownie oczekiwanym z niecierpliwością, przynajmniej przeze mnie, IV koncertem fortepianowym Ludwiga van Beethovena w wykonaniu i idealnej interpretacji
słynnego Rudolfa Buchbindera. O pianiście pisałam i zapowiadałam go we wcześniejszym numerze naszego kwartalnika, w
którym omawiałam całoroczny repertuar
NOSPR. Więc teraz powiem krótko, ani dyrygent, ani pianista nie zawiedli moich oczekiwań. Buchbinder grał tak, jak chyba grałby
sam Beethoven, innymi słowy porywająco
i wzruszająco. Równie znakomity był w
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lirycznym bisie. Także znakomitym pomysłem, według mnie, było umieszczenie w
tym zestawie programowym „Koncertu na
orkiestrę smyczkową” Grażyny Bacewicz,
który skomponowany w roku 1948 prawie
że „rozwalił „Ogólnopolski Zjazd Kompozytorów Polskich w roku 1950, na którym nastąpiło jego prawykonanie. Wtedy nawet
kojarzono go z IX Symfonią Beethovena.
Mnie z kolei przypominał niektóre utwory
Kilara. Oczywiście o wiele późniejsze, ale też
kojarzące mi się z, nieco groźnym, wiatrem
spod Tatr. Zaiste, muzyka Grażyny Bacewicz
potrafi być bardzo energetyczna.
Usłyszeliśmy też oczekiwanego i zapowiadanego przeze mnie, pod nową dyrygenturą, Georga Enescu i jego I Symfonię
Es-dur op.13. O kompozytorze pisałam wielokrotnie więc tylko dodam, że był on także
znakomitym nauczycielem gry na skrzypcach, co zapoczątkowało serię świetnych
skrzypków szkoły rumuńskiej.
Wcześniej, bo 4 X 2019 r. zachwycałam
się koncertem w wykonaniu Wrocławskiej
Orkiestry Barokowej, grającej na instrumentach historycznych pod kierunkiem znakomitego wiolonczelisty Jarosława Thiela, który orkiestrę tę, od wiolonczeli, prowadzi od
samego początku. Ze słynną solistką, a przy
tym piękną i niesłuchanie elegancką sopranistką koloraturową Olgą Pasiecznik, z
którą zespół uzyskał 5 kamertonów, tzn.
prestiżowych wyróżnień opiniotwórczego
magazynu „Diapasor”. Na koncercie w NOSPR śpiewaczka wystąpiła w przepięknej,
czarno-złotej długiej sukni, w popisowym
repertuarze, na który złożyły się: Josepha
Haydna kantata „Berenice che fai” i Ludwika Beethovena Scena i aria op.65
„Ach perfido”. Obydwie arie, co wynika z
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ich tytułów, były o niewiernych i perfidnych mężczyznach, co niesłychanie dobrze
prezentuje się w koloraturze. Za to, dla kontrastu, bis był już na wesoło, co z kolei pokazało pełnię możliwości wspaniałej i przeze
mnie bardzo oczekiwanej Olgi Pasiecznik.
O której, jak to już stało się trochę tradycją,
że w każdym artykule jeden wspaniały polski śpiewak, trochę informacji poniżej. Napisałam polskiej śpiewaczce, ale należałoby
dodać, pochodzenia ukraińskiego. Artystka
skończyła w Polsce Akademię Muzyczną
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a na
Ukrainie Seminarium Kijowskie. Mieszka na
stałe w Polsce i rozsławia nas po świecie,
bo znakomicie odnajduje się w repertuarze
od późnego renesansu, poprzez barok,
klasykę i romantyzm, aż po współczesność.
Aktualnie na etacie w Polskiej Operze
Królewskiej. Ku zadowoleniu publiczności
śpiewa też recitale z towarzyszeniem
fortepianu, na którym najczęściej
akompaniuje jej siostra. W czasie recitali
często śpiewa też romanse rosyjskie i
ukraińskie.
Kolejny koncert, na którym zasłuchana podziwiałam niezwykle utalentowaną
czeską śpiewaczkę Magdalenę Kożena,
z towarzyszeniem sławnego małżonka sir
Simona Rattle na fortepianie oraz Zespołu
Kameralnego, miał miejsce na dużej Sali
NOSPR 24 października 2019. Dla koneserów koncert ten był przeżyciem z najwyższej półki. Po prostu perfekcyjnie wykonano pieśni skomponowane przez Igora
Strawińskiego, Richarda Straussa, Maurice
Ravela, Johannesa Brahmsa, Leosza Janaczka i Antonina Dvoraka. A więc kompozytorów działających w tym samym czasie,
tzn. na przełomie XIX i w pierwszej połowie

XX wieku, a jednak różnych, co podkreślało
mistrzowskie wykonanie solistki, która była
perfekcyjna we wszystkim co śpiewała.
Mnie najbardziej podobały się trzy pieśni
skomponowane przez Igora Strawińskiego
do wierszy Wiliama Shakespeara, których
wykonaniu towarzyszył flet. Podobały mi
się też bardzo pieśni skomponowane przez
Ravela, jak zwykle pełne temperamentu.
Publiczności podobał się chyba najbardziej
Brahms i jego uczeń Dworzak. Zabawne
też były pieśni ludowe Janaczka, szczególnie te, w których członkowie zespołu kameralnego udawali diabełków. Pięknym i
dla mnie wzruszającym akcentem było to /
zawsze wzruszają mnie gesty Małżonków/,
jak wszyscy członkowie zespołu towarzyszącego artystce, na czele z utytułowanym
Małżonkiem, podarowali jej swoje róże!!
Na koniec dwa słowa o filmie „Ikar”
i znakomitej ścieżce dźwiękowej muzyki
Mietka Kosza, w wykonaniu i interpretacji Leszka Możdżera. Piszę o tym dlatego,
że cytat z tego filmu posłużył jako motto
niniejszego artykułu. Jak to już napisałam
wyżej, muzyka i jej filmowe wykonanie
absolutnie rewelacyjne. Niektórzy uważają
nawet, że za mało muzyki w tym filmie, a za
dużo fabuły. Ja się z tym nie zgadzam, bo
dla mnie film był o tym, jak muzyka potrafi
zawładnąć człowiekiem i po prostu go unosić. W filmie dosłownie, stąd zapewne jego
tytuł. Mnie muzyka też unosi i to jest piękne. I pięknych, wzruszających przeżyć
muzycznych, przy naszych skocznych
lub dostojnych, w rytmie poloneza,
kolędach, życzę moim Czytelnikom
na Święta Bożego Narodzenia, bo zapewne wtedy będą go czytać.
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O tempore, o mores
Ewa Banasik
radca prawny

Tym razem chciałam napisać
o naszej, prawników, nowej mentalności i zachowaniu w Sądzie i poza
nim. Świat się zmienił, zmieniły się
obyczaje, sposób zachowania i wysławiania się. Kiedyś (jeszcze pamiętam!) obowiązywały zasady dobrego
wychowania i zachowania w domu,
na ulicy, w sądzie, urzędzie. Nawet jeżeli prawnicy nie lubili się lub nie darzyli konkretnego sędziego sympatią
(i odwrotnie) to nasze zachowanie
mieściło się w pewnych ramach,
w których obowiązywała kindersztuba, ładna polszczyzna, uśmiech
(co prawda nie zawsze szczery), ale
zawsze. Kindersztuba, słowo bardzo
ładne, niestety coraz rzadziej używane i wartości które oznacza też poszły do lamusa.
Teraz mamy inne czasy, powszechny luz i w zasadzie przekonanie, że
wszystko wolno po obu stronach
stołu sędziowskiego. A to przypadki
z tego roku i to prawdziwe!
Moja klientka, zeznaje w Sądzie
w charakterze strony pozwanej. Pełnomocnik powoda (Pani adwokat)
na sali rozpraw nagle wstaje i mówi
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że pozwana cytuję „(…) za ładnie
zeznaje i może Sąd przekonać do
swoich racji i stanowiska, toteż musi
przerwać te zeznania!”. Sąd nie zareagował na takie zachowanie Pani
adwokat, oczywiście rozprawa była
nagrywana.
Na rozprawie sędzia w stosunku
do aplikanta podniesionym tonem
użyła słów „Pan jest nikim” i wyprosiła go z krzykiem z sali rozpraw, albowiem jej zdaniem pełnomocnictwo
substytucyjne było nieprawidłowe.
I następny przykład: do radcy
prawnego (którego znam osobiście)
dzwoni profesjonalny pełnomocnik
drugiej strony w sprawie ustalenia
warunków ugody sądowej i gdy dowiaduje się, że klient nie zaakceptował tych warunków nazywa go „głupim ciulem”. W gwarze śląskiej słowo
to oznacza ofermę, niedorajdę i nie
jest uznawane za ordynarne, ale niewątpliwie klient nie powinien być
tak nazwany.
Do kancelarii przyszła w czerwcu bieżącego roku (w czasie dużych
upałów) klientka ubrana w niebieski,
dwuczęściowy kostium kąpielowy
i nic poza tym!
Jestem ciekawa, czy opisane wyżej zachowania zarówno nadużycia
uprawnień na sali sądowej ze strony pełnomocnika procesowego, jak
i całkiem nowych zachowań w sądzie i poza nim, czy to znamię dzisiejszych czasów?
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Przepisy art. 12 ust. 3 i art. 38
ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego mówią o tym, że radca prawny zobowiązany jest z szacunkiem
traktować wszystkich klientów oraz
zachować umiar i takt w swoich
wypowiedziach i wystąpieniach.
Mając na uwadze obowiązek potraktowania klienta z szacunkiem,
czy powinnam poprosić klientkę,
aby poszła do domu przebrać się,
mimo że jej sprawa wymagała natychmiastowego załatwienia? Jak

miał zareagować aplikant, którego
sędzia wobec wszystkich na sali rozpraw postponowała i obraziła? Ten
aplikant dopiero „aspiruje” do zawodu radcy prawnego, ma niewielkie
doświadczenie zawodowe, wobec
czego jego możliwość reakcji na takie zachowanie na sali rozpraw była
praktycznie żadna.
Dla mnie opisane wyżej zachowania są nieakceptowalne, ale tu każdy
musi sobie sam odpowiedzieć.
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r.pr. Michał Skrypko

SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2019
– PIŁKA NOŻNA
Jubileuszowa XXX Spartakiada
Prawników odbyła się w dniach
12-15 września 2019 roku w Radomiu.
W najbardziej prestiżowej dyscyplinie, jaką niewątpliwie jest piłka
nożna mężczyzn,
od lat występuje
drużyna „Prawnicy Śląsk” organizowana dotychczas
przez katowickich
adwokatów, przy
udziale sędziów
i radców prawnych. W tym roku,
po raz pierwszy
organizację drużyny przejęli radcowie
prawni,
pod
przywództwem r.pr. Marcina Kałata. Dzięki
temu trzon naszej
drużyny stanowili reprezentanci
OIRP Katowice (sześciu reprezentantów). Skład uzupełniło kilku sędziów i adwokatów. Na tegorocznej
spartakiadzie rozgrywki były prowadzone w wymagającej formule ligowej – każda drużyna grała z każdą,
a o końcowej klasyfikacji decydo64

wała tabela. Poziom zawodów był
wysoki, ponieważ do uczestnictwa
wystarczało już legitymowanie się
ukończeniem studiów prawniczych,
bez wymogu przynależności korporacyjnej.
W
rozgrywkach udział wzięły drużyny Prawnicy
Przemyśl,
OIRP
Wrocław
(mistrz z 2018
roku), Palestra Poznań, Colo Colo
Wielkopolska,
Prawnicy
Śląsk,
ORA Bielsko-Biała,
Prawnicy Kielce,
Prawnicy Radom,
OIRP Lublin (wicemistrz z 2018
roku). Nasza drużyna nie dała
większych szans
rywalom – wygrywając siedem
meczów: 4:0 z Prawnikami Przemyśl,
2:1 z OIRP Wrocław, 2:0 z Colo Colo
Wielkopolska, 4:0 z ORA Bielsko-Biała, 3:0 z Prawnikami Kielce, 4:0
z Prawnikami Radom i 5:2 z OIRP
Lublin oraz remisując 1:1 z Palestrą
Poznań.
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Najtrudniejszy okazał się zremisowany mecz, bezpośrednio decydujący o mistrzostwie, z grającą bardzo
fizyczną piłkę nożną Palestrą Poznań,
która od lat uzyskuje dobre wyniki na spartakiadach. Ponadto wiele
satysfakcji sprawiło zwycięstwo nad
OIRP Wrocław (ubiegłorocznym zwycięzcą Spartakiady), z którym to zespołem nasza reprezentacja co roku
toczy zacięte boje na Mistrzostwach
Polski Radców Prawnych w Kielcach.
Warto wspomnieć, iż wyróżnienie dla najlepszego bramkarza zawodów otrzymał nasz reprezentant
r.pr. Jakub Kowalski.
Dzięki przejęciu drużyny „Prawnicy Śląsk” przez radców prawnych,

mistrzowski puchar został przekazany naszemu Dziekanowi.
W drużynie „Prawnicy Śląsk” zagrali radcowie prawni: Marcin Kałat,
Jakub Kowalski, Jakub Matan, Przemysław Pluta, Michał Skrypko, Michał Wójtowicz.
Michał Skrypko

PS Piłkarska reprezentacja OIRP
Katowice prowadzi stały nabór zawodników do drużyny. Osoby zainteresowane, w szczególności te z piłkarskim doświadczeniem, uprzejmie
proszę o kontakt z kapitanem drużyny Michałem Skrypko pod numerem
605 881 728 lub adresem mailowym:
mskrypko@poczta.onet.pl
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Podsumowań czas naszedł
r.pr. Piotr Zarzecki
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki
OIRP w Katowicach

Siedzę przed telewizorem oglądając
zmagania zawodowych tenisistów na
kortach O2 ARENA podczas ATP World
Tour Finals w Londynie. Emocje, emocje, emocje. Czy coś łączy te wydarzenie z naszą samorządową codziennością? Oczywiście, że tak!!!
Parę miesięcy temu radcowie prawni
i aplikanci radcowscy mięli swój branżowy, tenisowy FINAŁ, ale w Gdyni.
W dniach 22-24 sierpnia na przepięknie
położonych kortach Arki Gdynia odbyły
się bowiem już XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie. Emocje podobne, choć
pula nagród nie dorównuje światowej
stawce. Podczas turnieju reprezentacja
naszej Izby była liczna, a wyniki jak zwykle osiągnęła wyśmienite.
W kategorii singiel kobiet 36 + pierwsze miejsce zajęła Joanna Olszówka-Zarzecka (Katowice). W kategorii singiel
mężczyzn 36 + trzecie miejsce wywalczył
Maciej Czajkowski (Katowice). Kolejne kategorie wiekowe w singlu mężczyzn zostały zdominowane przez naszych rad66

ców prawnych, i tak: w kategorii singiel
mężczyzn 46+ pierwsze miejsce zdobył
Piotr Zarzecki (Katowice), w kategorii singiel mężczyzn 56+ zwyciężył Piotr Ligus
(Bielsko-Biała), a w najstarszej singlowej
kategorii mężczyzn, czyli 66+ triumfował
Andrzej Nowicki (Bielsko-Biała). W grach
podwójnych także odnieśliśmy sukcesy,
a mianowicie w kategorii debel kobiet
OPEN – I miejsce zajęły Joanna Olszówka-Zarzecka (Katowice) / Magdalena
Jeziorska (Łódź), w kategorii debel mężczyzn I miejsce zdobyła para Paweł Bilicki (Szczecin) / Piotr Ligus (Bielsko-Biała),
a w kategorii Mixt OPEN – II miejsce zajęli
Joanna Olszówka-Zarzecka (Katowice)
/ Piotr Zarzecki (Katowice). Turniej ten
można zaliczyć zatem do bardzo udanych sportowo.
Nie minęły 2 tygodnie, a najbardziej
wysportowani prawnicy z całej Polski spotkali się na XXX Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Prawniczej w Radomiu.
Również na tej imprezie sportowej pojawiła się liczna reprezentacja radców
prawnych OIRP w Katowicach. Wyniki
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w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych robią wrażenie i imponują!
W klasyfikacji generalnej województwo śląskie zajęło drugie miejsce z dorobkiem 42 medali złotych, 20 srebrnych
i 39 brązowych. Do wielkich sukcesów
należy zaliczyć zdobycie po zaciętych
meczach na boiskach piłkarskich Radomia, złotego medalu przez drużynę piłkarską, a także wywalczenie przy stole
w turnieju piłkarzyków w kategorii mikst
I miejsca przez parę Joanna Olszówka-Zarzecka, Piotr Zarzecki.
Świetnie wypadły drużyna koszykarzy i siatkarzy zajmując 3 miejsca.
W innych dyscyplinach radcowie
prawni również odnosili sukcesy. Poniżej
wymieniam tych, którzy zdobyli medale w różnych dyscyplinach sportowych,
czyli multimedalistów.
Oczywiście na początek listę otwiera
radca prawny Joanna Olszówka-Zarze-

cka, która zdobyła medale w tenisie – złoty w deblu i w singlu, srebrny w mikście,
w pływaniu – złoty w stylu klasycznym
oraz srebrne – w kraulu i grzbietem oraz
sztafecie 4 x 50 m, a w rzucie beretem
– złoty.
Kolejny z wyróżnionych to radca
prawny Maciej Kiesler, który brylował
w badmintonie wygrywając grę singlową (kat. do 45 lat), a razem z radcą prawnym Augustynem Grottem grę deblową,
a w mikście zajął 3 miejsce grając w parze
z r.pr. Katarzyną Redo z Poznania. Maciej
Kiesler zdobył również srebrny medal
w biegu po schodach (kat. do 45 lat).
Znakomite wyniki osiągnął w Radomiu wielokrotny medalista spartakiadowy radca prawny Jarosław Wawrowski.
Zdobył medal brązowy w armwrestlingu
w swojej kat. wiekowej, a w zawodach
siłowych – tzw. Strongmanie i w przeciąganiu liny wywalczył srebrne medale.
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Jak zwykle mecenas Wawrowski musiał sprawdzić się w biegu po schodach
i ostatecznie zajął drugie miejsce.
W wielu dyscyplinach startował radca
prawny Augustyn Grott. I tak w swojej koronnej dyscyplinie badmintonie wygrał
I miejsce w kat. singiel (+45), a w mikście
z adw. Aurelią Koksztys-Łuć zajęli 2 miejsce. Oprócz sukcesów w badmintonie
Augustyn Grott wygrał w swojej kategorii wiekowej bieg po schodach, zawody
w armwrestlingu i w ringo, a w turnieju
squasha był 2. W zawodach kajakowych
– kat. dwójki mieszane – z adw. Aurelią
Koksztys- Łuć zajęli 3 miejsce.
Oczywiście inni przedstawiciele naszej izby też zdobyli medale, jednakże

biegu Perła Paprocan. Zawody odbyły
się 20 października 2019 r., a trasa biegu
jak zwykle przebiegała wzdłuż jeziora
paprocańskiego. Największa rywalizacja
dotyczyła najkrótszego dystansu, czyli
jednego okrążenia.
Pierwsze miejsce na tym dystansie
zajął radca prawny Jakub Lysko z niesamowitym czasem 00:23:52:29 i prędkością 17,5 km/h, drugie, Rafał Broll, a trzecie
Małgorzata Wyrozumska. Poza podium
znaleźli się – na 4 – Maciej Jopek, na 5
– Piotr Zarzecki, a na 6 Joanna Olszówka-Zarzecka. Podkreślić należy, że Jakub
Lysko w półmaratonie odbywającym
się w Opolu (11.05.2019) zajął w kategorii
M30 pierwsze miejsce z czasem 01:17:21.
Brawo!!!
Na dystansie dwóch
okrążeń pierwszy był radca prawny Arkadiusz Taras, a drugi radca prawny
Witold Kurowski. Na czas
srebrnego medalisty na
tym dystansie (słabszy) miał
negatywny wpływ autor
niniejszego artykułu, który
biegnąc wspólnie pierwsze
okrążenie zagadywał zawodnika.
W półmaratonie brylowały panie: radca prawny
Anna Bogus (pierwsze
wymieniłem tych, którzy wykazali się miejsce) oraz radca prawny Agnieszmedalami w różnych dyscyplinach spor- ka Lysko, która na metę wbiegła jako
tu. Zatem gratulacje składam wszystkim! druga w kategorii klubowej „RADCA”.
Po spartakiadzie kolejną imprezą
Wyzwanie 4 okrążeń, czyli 28 km jako
sportową w kalendarzu naszej Izby są Za- jedyny podjął nasz strongman – najsilwody Biegowe i Nordic Walking o Puchar niejsza ręka OIRP w Katowicach, a także
Dziekana OIRP w Katowicach w ramach biegacz po schodach – czyli radca praw-
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Wadim Procko. Puchar
dla najlepszego prawnika
w kat. nordic walking dostanie Wacław Gocałek.
Wszystkim biegaczom
o chodziarzom gratulujemy
wyników, medali i pucharów.
Zostaną one wręczone
na noworocznym spotkaniu sportowców w styczniu 2020 r. O ich terminie
powiadomimy wszystkich
zawodników.
Kolejne wyzwania sportowe staną przed radcami
prawnymi już w listopadzie,
gdyż w dniach 23/24 listopada odbędą
się I Otwarte Mistrzostwa Polski Radców
Prawnych w Koszykówce oraz VI Squashowe Mistrzostwa Śląska Prawników.
Ponadto w przyszłym roku w dniach
31.01.2020-2.02.2020 w Krynicy Górskiej
organizowany będzie po raz kolejny VII
Narciarski Puchar Lekarzy, Farmaceutów i Radców Prawnych „SKIM&L CUP
2020”, połączony z konferencją naukową
„SPORT-MEDYCYNA-PRAWO”, na który
gorąco zapraszam. Informacje o imprezach sportowych szukajcie na stronie fb
– OIRP w Katowicach lub stronie internetowej naszej izby.
Do zobaczenia na imprezach sportowych!

ny Jarosław Wawrowski! Gratulujemy złotego medalu.
Pięć okrążeń nie zainteresowało żadnego mecenasa, ale maraton jako jedyny przebiegł w czasie 03:42:16:00 radca
prawny Szymon Bator. Gratulujemy dobrego wyniku i zwycięstwa!!!
W kategorii radców prawnych – nordic walking, standardowo jak co roku,
pierwsze miejsce zajął radca prawny Wadim Procko z kieleckiej OIRP. Zatem Kielce nie tylko piłką nożną stoją.
W kategorii PRAWNIK walczono tylko
w nordic walking, gdzie na dystansie 7
km złoto zdobył debiutant Wojciech Wyrozumski, a na dystansie 14 km pierwszy
był nasz stały bywalec zawodów Wiesław Gocałek.
Piotr Zarzecki
Puchar dla najlepszego radcy prawnego pana w kat. biegi otrzyma radca
Dziękujemy autorom zdjęć za udoprawy Szymon Bator, a wśród pań radca
stępnienie.
prawny Anna Bogus.
Puchar dla najlepszego radcy prawnego w kat. nordic walking otrzyma
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